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مشصاركة  50دولة ‘
جائزة القرآان الكرË

يوميــــة إاخباريـــــة وطنيــــة

–سصبا للدخول اŸدرسصي 2013- 2012

 30أالف منصشب ما‹ لتوظيف أاسشاتذة وإاداريÚ
كشصف وزير الÎبية الوطنية السصيد أابوبكر بن بوزيد أان عدد اŸناصصب اŸالية اŸفتوحة ‘ قطاع الÎبية لسصنة  2013-2012يقارب  30أالف
منصصب بيداغوجي وإاداري .مشصÒا إا ¤انه من ب 28.579 Úمنصصبا ماليا ‘ القطاع يوجد  16.521منصصبا خاصصا بالÎبوي Úللحصصول على
منصصب أاسصتاذ التعليم الثانوي واŸتوسصط وا’بتدائي.
صص02

افتتاح الطبعة التاسشعة
–ت ششعار “للقرآان مسشاجد “
صص02

رفعها اÛلسص ا’قتصصادي
وا’جتماعي واŸركزية
النقابية إا ¤رئيسص ا÷مهورية

 74اقÎاحا ◊ماية
القدرة الششرائية
صص03

إاجراءات تكميلية للتكفل
Ãطالب ا◊رسص البلدي

لرشصيف
صصورة من ا أ

رفع األجور وإاقرار ا÷مع
ب ÚاŸعاشش وأاجر آاخر
صص03

 6آا’ف سصكن سصتنجز بتصصاميم معمارية متميزة

يسصعون لتعويضص إاخفاق
’وائل
الرياضصي Úا أ

ا

لألعاب ا

لأوŸ
بية لند

حسصيبة عبد الــروؤوف:

ل رمضشـان ّÁر علّي ب Óضشيوف...

هل ينجح الدبلوماسصي ا÷زائري حيث
’‡ي السصابق؟
’م Úالعام ا أ
فشصل ا أ

ن ٢٠١٢

لبراهيـ ـ ـمي
لخضش ـر ا إ
الوا‘ وفي ‹Óآاخر ا أ
اŸششارك ‘ ÚاألوŸبياد وسشيطا ‘ األزمة السشورية
صص18

صص10

صص12

تأاخر توزيع ““كوطات““ السشكن
الÎقوي اŸدعم ببلديات العاصشمة

ع--رفت ع-م-ل-ي-ة ت-وزي-ع حصصصص ال-ب-ل-دي-ات م-ن السص-ك-ن الÎق-وي اŸدع-م
بالعاصصمة تأاخرًا كبًÒا  ⁄يكن منتظرًا على الرغم أان الوصصاية
’وعية العقارية اÙتضصنة
كانت قد أاكدت على توف Òكل ا أ
لذات اŸشصاريع السصكنية واŸتعلقة أاسصاسص بـ 6
آا’ف وحدة سصكنية.
صص09
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افتتاح الطبعة التاسسعة –ت شسعار ""للقرآان مسساجد""
لمام بالعاصسمة ،على افتتاح الطبعة
لربعاء اŸاضسي ،بدار ا إ
لوقاف ،السسيد بوعبد الله غÓم الله ،سسهرة ا أ
أاشسرف وزير الشسؤوون الدينية وا أ
التاسسعة للجائزة الدولية للقرآان الكر ËاŸنظمة –ت الرعاية السسامية لفخامة رئيسص ا÷مهورية السسيد عبد العزيز بوتفليقة والتي
حملت هذه السسنة شسعار ““للقرآان الكر Ëمسساجد““ Ãشساركة قياسسية بلغت  50دولة.
@ أام.Úع
و‘ كلمة ألقاها Ãناسصبة أنطÓق فعاليات هذه
أل -ط-ب-ع-ة أل-ت-ي ع-رفت حضص-ؤر وزي-ر أل-دول-ة أŸم-ث-ل
ألشص-خصص-ي ل-رئ-يسص أ÷م-ه-ؤري-ة ألسص-ي-د ع-ب-د ألعزيز
بلخادم ووزير ألسصياحة وألصصناعة ألتقليدية ألسصيد
أسصماعيل ميمؤن وأأ’م Úألعام Ÿنظمة أÛاهدين
ألسصيد سصعيد عبادو وأعضصاء ألسصلك ألدبلؤماسصي
أŸعتمدين با÷زأئر وجمع من ألعلماء وأŸشصايخ
وأإ’طارأت وألطلبة من ﬂتلف دول ألعا.⁄
وقد أشصاد وزير ألشصؤؤون ألدينية بتعلق أÛتمع
أ÷زأئري بالقرآأن ألكر Ëوأ’حتفاء وأ’عتناء به ‘
ألقرأءة وألتجؤيد وأ◊فظ خاصصة ‘ فÎة أ’حتÓل
ألتي أختار فيها ألشصعب كلمة ““ألله أك ““Èكعنؤأن
للعمل أ÷هادي ‘ ﬂتلف أŸعارك ألتي خاضصها
ضص -د أŸسص -ت -ع -م -ر ‘ أ÷ب -ال وأن أل -نصص -ر -أضص-اف
ألؤزير -كان حليف أهل ألقرآأن.
كما ذكر ألسصيد بؤعبد ألله غÓم ألله ‘ كلمته
Ãخ- -ت- -ل -ف أل -ت -ظ -اه -رأت أل -ق -رآأن -ي -ة أل -ت -ي ج -اءت
Ãج-ه-ؤدأت رئ-يسص أ÷م-ه-ؤري-ة م-ن ت-فضص-ل-ه بإانشصاء
معهد ألقرأءأت وأأ’سصبؤع ألؤطني للقرآأن ألكرË
وأ÷ائ -زة أل -نسص -ؤي-ة أل-ت-ي ت-ن-ظ-م Ãن-اسص-ب-ة أإ’سص-رأء
وأŸعرأج إأ ¤رعايته للجائزة ألدولية ◊فظ ألقرآأن
ألكر -Ëأضصاف ألؤزير -ألتي تؤسصعت لتشصمل كل
أ÷اليات أإ’سصÓمية ‘ كل أرجاء أŸعمؤرة.
كما أشصاد ألؤزير با÷ائزة ألدولية للقرآأن ألكرË
ألتي أصصبحت تسصتقطب إأ ¤جانب ألطÓب ثلة من
ع -ل-م-اء أل-ق-رأءأت م-ن أ÷زأئ-ر وأل-ب-ل-دأن ألشص-ق-ي-ق-ة
أل -ذي -ن ي -أات -ؤن لÒوأ ث -م -رأت م -ا ت-ن-ت-ج-ه أŸسص-اج-د
وأل -زوأي -ا وأŸدأرسص أل -ق -رآأن -ي-ة أŸن-تشص-رة ‘ رب-ؤع
ألعا ⁄أإ’سصÓمي ،مؤؤكدأ أن أأ’هم ليسص من يفؤز
با÷ائزة بل ألتعارف وأ’حتكاك ب Úألطلبة وأن
أل -ف -ائ -ز أأ’خ Òأضص -اف أل -ؤزي -ر ه -ؤ أل -ق -رآأن وأه -ل
ألقرآأن.
من جهته ،قال ‡ثل عن ÷نة ألتحكيم ألشصيخ
سص -م -ي -ح أح-م-د ع-ث-ام-ن-ة م-ن أأ’ردن ‘ ك-ل-م-ة ل-ه أن
جائزة أ÷زأئر ألدولية للقرآأن ألكر Ëتسص Òبخطى
ث -اب-ت-ة ن-ح-ؤ أل-ت-ط-ؤر وأل-ت-ق-دم ب-فضص-ل دع-م ورع-اي-ة
رئيسص أ÷مهؤرية ألسصيد عبد ألعزيز بؤتفليقة لها،

www.el-massa.com
info@el-massa.com
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العيد الوطني ÷مهورية التشساد

الرئيسس بوتفليقة يهنئ الرئيسس ايتنو
ب -عث رئ -يسص أ÷م-ه-ؤري-ة ألسص-ي-د
عبد ألعزيز بؤتفليقة برقية تهنئة
إأ ¤رئيسص جمهؤرية ألتشصاد ألسصيد
إأدريسص دبي إأيتنؤ Ãناسصبة أحتفال
بÓده بعيدها ألؤطني أعرب له فيها
عن أرتياحه ÷ؤدة أوأصصر ألصصدأقة
وألتعاون ألتي Œمع ألبلدين.
وج- - -اء ‘ ب- - -رق- - -ي- - -ة أل - -رئ - -يسص
بؤتفليقة““ :يطيب ‹ وبلدكم يحتفل
ب - -ال - -ذك - -رى أل - -ث- -ان- -ي- -ة وأÿمسصÚ
’سص-ت-قÓ-ل-ه أن أت-ؤج-ه إأل-ي-ك-م ب-اسصم
أ÷زأئ-ر شص-ع-ب-ا وح-ك-ؤم-ة وب-اسص-م-ي
أÿاصص ب -ت -ه -ا Êأ◊ارة مشص -ف -ؤع-ة
ب-أاط-يب “ن-ي-ات-ي ب-الصص-ح-ة وأل-ه-ناء
ل -ك -م شص -خصص -ي -ا وÃؤصص -ؤل أل -رق-ي

وألرخاء للشصعب ألتشصادي ألشصقيق““.
وأضصاف رئيسص ألدولة ““ويروقني
أن أعرب لكم بهذه أŸناسصبة عن
أرت -ي -اح -ي ÷ؤدة أوأصص-ر ألصص-دأق-ة
وأل -ت -ع -اون أل -ت-ي Œم-ع ب-ل-دي-ن-ا وأن
أجدد لكم أسصتعدأدي للعمل معكم
على أطرأد تعزيزها““.
«وي-ب-ق-ى ي-ح-ذو Êأل-ي-ق- Úيقؤل
ألرئيسص بؤتفليقة-من أن أ÷زأئر
وأل-تشص-اد أل-ل-ت Úت-درج-ان مسصعاهما
‘ إأط -ار م -ب -ادئ وأه -دأف أ’–اد
أإ’فريقي ،سصتؤأصصÓن أإ’سصهام ‘
ج -ه-ؤد إأف-ري-ق-ي-ا أŸت-ؤخ-ي-ة –ق-ي-ق
أل- - -ت- - -ن- - -م- - -ي - -ة ‘ ك - -ن - -ف ألسص - -ل - -م
وأ’سصتقرأر““.

‡ث Óلرئيسص ا÷مهورية

مسساهل يشسارك ‘ تشسييع جنازة الرئيسس الغاÊ
مثل ألؤزير أŸنتدب أŸكلف بالشصؤؤون أŸغاربية وأ’فريقية ألسصيد عبد
ألقادر مسصاهل ،أمسص ،رئيسص أ÷مهؤرية ألسصيد عبد ألعزيز بؤتفليقة‘ ،
تشصييع جنازة رئيسص جمهؤرية غانا جؤن أيفانسص أتا ميلسص ،ألذي وأفته
أŸنية يؤم  24جؤيلية.
وكان ألؤزير مسصاهل قد وصصل يؤم أ’ربعاء ألعاصصمة ألغانية (أكرأ ).
^قو

م-ذك-رأ ب-ال-ع-ن-اي-ة أل-ت-ي ت-ؤل-ي-ه-ا أ÷زأئ-ر ل-ك-تاب ألله
حفظا ونشصرأ وهدأية وربطا ب Úأهل ألقرآأن من
مشصارق أأ’رضص ومغاربها.
أما رئيسص ÷نة ألتحكيم للجائزة ألدولية ألدكتؤر
عامر لعرأبي فقد أشصار ‘ كلمته إأ ¤أن أŸسصابقة
فرصصة للشصباب إ’ثبات قدرأتهم ومؤأهبهم ‘ ›ال
حفظ وŒؤيد ألقرآأن ألكر.Ë
Óشص -ارة ،ف -إان مسص -اب -ق -ة أل -ق-رأن أل-ك-ر Ëتضص-م
ل -إ
ج-ائ-زة دول-ي-ة وأخ-رى وط-ن-ي-ة تشص-ج-ي-ع-ي-ة ﬂصصصصة
لصصغار أ◊فظة ألذين ’ تتتعدى أعمارهم  15سصنة.
وسصتتؤأصصل فعليات هذه أŸسصابقة بدأر أإ’مام
باÙمدية بالعاصصمة إأ ¤غاية يؤم ألثÓثاء ألقادم
ت -اري -خ أ’ح-ت-ف-ال ب-ل-ي-ل-ة أل-ق-در أŸب-ارك-ة أل-ت-ي ي-ت-م
خÓلها إأعÓن أسصماء ألفائزين ‘ أŸسصابقت Úعلى

أن يتم تؤزيع أ÷ؤأئز على ألفائزين ليلة أ’حتفال
بليلة ألقدر با÷امع ألكب Òمن قبل رئيسص أ÷هؤرية
ألسص-ي-د ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-ؤت-ف-ليقة وألسصلطات ألرسصمية
وألسصلك ألدبلؤماسصي أŸعتمد ‘ أ÷زأئر.
يذكر أن ألقيمة أŸالية للجائزة ألدولية للقرآأن
ألكر Ëتقدر Ãليؤن دينار تسصلم للفائز أأ’ول و800
أل -ف دي -ن-ار و 600أل-ف دي-ن-ار ب-ال-نسص-ب-ة ب-اŸرتبتÚ
ألثانية وألثالثة على ألتؤأ‹ ‘ ،ح Úيتحصصل ألفائز
أأ’ول باŸسصابقة ألؤطنية لصصغار أ◊فظة على 500
ألف دينار أما صصاحب أŸرتبة ألثانية فيتحصصل على
 300ألف دينار فيما “نح  200ألف دينار لصصاحب
أŸرتبة ألثالثة .وسصيتم خÓل هذه ألدورة منح جميع
أŸشص -ارك ‘ Úف -ع -ال -ي -ات أل -ط -ب -ع -ة أل -ت -اسص -ع-ة م-ن
أŸسصابقت Úجائزة تشصجيعية تقدر بـ 50ألف دينار.

قصسد توف Òالدواء ‘ السسوق الوطنية وتفادي الندرة

وزارة الصسحة سستشسرع ‘ تسسليم برامج
ا’سستÒاد شسهر سسبتم ÈاŸقبل

سستشسرع وزارة الصسحة والسسكان وإاصسÓح اŸسستشسفيات ،شسهر سسبتم Èالداخل،
لدوية ،حيث
لدوية اÿاصسة بسسنة Ÿ 2013سستوردي ا أ
‘ تسسليم برامج اسستÒاد ا أ
لدوي-ة ‘ اŸسس-تشس-ف-ي-ات
فضس--لت ت--ق--د Ëم--وع--د ال--تسس-ل-ي-م ضس-م-ان-ا ل-ت-وف Òا أ
لجراء إا ¤وضسع حد
والصس-ي-دل-ي-ات .وتسس-ع-ى ال-وزارة ال-وصس-ية من خÓل هذا إ
لدوية ل سسيما منها اŸوجهة لعÓج
لخر ‘ بعضص ا أ
للنقصص الذي يسسجل من ح Úآ
لم-راضص اŸزم-ن-ة إا ¤غ-اي-ة ال-قضس-اء ع-ل-ى مشس-ك-ل النقصص نهائيا .فيما تتوعد
ا أ
الوزارة الوصسية اıالف Úللتزاماتهم بالسسحب الفوري والنهائي لÓعتماد.
@ حسسينة/ل

–سسبا للدخول اŸدرسسي 2013- 2012

 30أالف منصسب ما‹ لتوظيف أاسساتذة وإاداريÚ
كشسف وزير الÎبية الوطنية السسيد أابوبكر بن بوزيد أان عدد اŸناصسب اŸالية اŸفتوحة ‘ قطاع الÎبية لسسنة  2013-2012يقارب  30أالف منصسب
بيداغوجي وإاداري .مشسÒا إا ¤انه من ب 28.579 Úمنصسبا ماليا ‘ القطاع يوجد  16.521منصسبا خاصسا بالÎبوي Úللحصسول على منصسب أاسستاذ التعليم
الثانوي واŸتوسسط والبتدائي.
@ زول سسومر

وأكد ألسصيد بن بؤزيد ،أول أمسص ،خÓل أجتماع
’سصاتذة
تنسصيقي منظم عشصية مسصابقات تؤظيف أ أ
أن ألتؤظيف يتم عن طريق مسصابقة ألتؤظيف على
’حد
أسصاسص ألشصهادة بحيث سصتجرى أŸقابلة يؤم أ أ
 12أوت أ÷اري ع Èكامل مديريات ألÎبية ‘
ألؤطن .مشصÒأ إأ ¤أن  2816أسصتاذأ آأخر سصيجري
ت-ؤظ-ي-ف-ه-م م-ب-اشص-رة ك-ؤن-هم من خريجي أŸدأرسص
Óسصاتذة.
ألعليا ل أ
فبالنسصبة لرتبة أسصتاذ ألتعليم ألثانؤي سصيتنافسص
أÎŸشص-ح-ؤن ع-ل-ى  7848م-نصص-ب-ا م-ؤزع-ة ع-لى 18
أختصصاصصا .ويشصÎط ‘ أÎŸشصح أ◊صصؤل على
شصهادة أŸاسص Îأو مهندسص دولة ‘ أ’ختصصاصص.
وبصصفة أسصتثنائية وأفقت وزأرة ألÎبية حسصب
بيان لها تلقت ““أŸسصاء““ نسصخة منه مشصاركة حملة
شصهادة ألليسصانسص ‘ ألنظام ألقد Ëأو شصهادأت
ألدرأسصات ألعليا ‘ أ’ختصصاصص للتؤظيف ‘ رتبة
أسصتاذ ألتعليم ألثانؤي بحيث يسصتفيدون من تكؤين
بيدأغؤجي وسصيكؤلؤجي بـ 400سصاعة Ÿدة سصنة
 255سصاعة نظري و 145سصاعة تطبيقي .وÃجرد

إأ“امهم Ÿدة ألتكؤين تسصؤى وضصعيتهم.
أما بالنسصبة لرتبة أسصتاذ ألتعليم أŸتؤسصط فبلغ
’ج-م-ا‹ ل-ل-م-ن-اصصب أŸف-ت-ؤح-ة ل-ل-مسصابقة
أل-ع-دد أ إ
لهذأ ألعام  2976منصصبا وتخصص هذه ألرتبة حاملي
شصهادة ألليسصانسص نظام قد Ëأو شصهادة ألدرأسصات
’ختصصاصص.
ألعليا ‘ أ إ
ب -ي -ن -م-ا ب-ل-غ ع-دد أŸن-اصصب أŸال-ي-ة أŸف-ت-ؤح-ة
للمسصابقة بالنسصبة للتعليم أ’بتدأئي  5697منصصبا
مؤزعا على أختصصاصصات أللغة ألعربية ،ألفرنسصية
’مازيغية.
وأ أ
وبالنسصبة لعدد أŸلفات أŸؤدعة على مسصتؤى
 50مديرية تربية ع Èألؤطن فبلغت  266.399ملفا
‘ ﬂتلف ألتخصصصصات.
’سص- -ات- -ذة
وحسصب ألسص - -ي - -د ب - -ن ب - -ؤزي- -د ف- -إان أ أ
’طؤأر ألتعليمية
ألناجح ‘ ÚأŸسصابقة ‘ كل أ أ
سصيسصتفيدون من تكؤين بيدأغؤجي وسصيكؤلؤجي
Ÿدة  140سصاعة خÓل ألسصنة بغرضص أ◊صصؤل على
أل-ت-أاه-ي-ل أل-ب-ي-دأغ-ؤج-ي ‘ أŸادة وأل-ق-ي-ام ب-ع-م-لية
ألتدريسص على أكمل وجه.

أم -ا ب -ال -نسص -ب -ة Ÿسص -اب -ق-ة أل-ت-ؤظ-ي-ف أŸت-ع-ل-ق-ة
’دأري Úفسصيتم إأجرأؤوها بعد أنطÓق أŸؤسصم
با إ
أل- - -درأسص- - -ي بشص- - -رط أن ’ ت - -ت - -ع - -دى ت - -اري - -خ 31
ديسصم.2012È
ومن جهة أخرى ،أكد ألسصيد بن بؤزيد أن مشصكل
’ج -ن -ب -ي -ة خ -اصص -ة
أل -ن -قصص ‘ أسص -ات -ذة أل -ل -غ -ات أ أ
ألفرنسصية وكذأ ألرياضصيات ‘ و’يات أ÷نؤب ”
ألقضصاء عليه “اما.
من جانبه ،أكد مدير أŸؤأرد ألبشصرية بؤزأرة
ألÎبية ألؤطنية ألسصيد ﬁمد بؤخطة أن ألقؤأنÚ
أ÷زأئ - -ري - -ة ’ ت - -عÎف Ãا يسص - -م - -ى ب- -اŸاسص1 Î
’م-ر ي-ت-ع-ل-ق
وم -اسص ‘ 2 Îأل -ت-ؤظ-ي-ف .مÈزأ أن أ أ
’و ¤ماسص Îوألسصنة ألثانية و’ تعني بتاتا
بالسصنة أ أ
شصهادة أŸاسص Îألنهائية ألتي “نحها وزأرة ألتعليم
ألعا‹.
و‘ هذأ ألصصدد قال ألسصيد بؤخطة أن ألتكؤين
أŸكمل أي شصهادة ليسصانسص زأئد سصنة أو ¤ماسصÎ
أو سص -ن -ة ث -ان -ي -ة م -اسص ’ Îت -ع -ت -م-ده وزأرة ألÎب-ي-ة
ألؤطنية أحÎأما للقؤأن ÚأŸعمؤل بها وطنيا.
ك -م -ا أوضص -ح ب-خصص-ؤصص م-ا ت-دأول-ت-ه ألصص-ح-اف-ة
أل -ؤط -ن -ي -ة م -ؤؤخ -رأ ح -ؤل ت -ؤظ -ي -ف ح-م-ل-ة شص-ه-ادة
أŸاجسصت ‘ Òقطاع ألÎبية ،أن ألقطاع ’ يقبل
تؤظيف حملة هذه ألشصهادة ألعليا باعتبارهم
مصصنف ‘ Úألرتبة .14
’سصاتذة أŸسصتخلف Úوأولئك
أما بشصأان وضصعية أ أ
ألذين ” تؤظيفهم ‘ إأطار عقؤد ما قبل ألتشصغيل
م- -ن ق- -ب- -ل وزأرة أل- -ع- -م- -ل وأل- -تشص -غ -ي -ل وألضص -م -ان
أ’جتماعي فلديهم أ◊ق ألكامل للÎشصح للمنصصب
’دأري وفقا للمؤؤهل ألعلمي.
ألÎبؤي أو أ إ
’سصاتذة أŸتعاقدين
و‘ هذأ ألصصدد أوضصح أن أ أ
ألذين يحملؤن شصهادة ‘ أ’ختصصاصص ألÎبؤي ”
’سصاتذة
إأدماجهم كلهم ألسصنة أŸاضصية .مسصتثنيا أ أ
أŸت- -ع- -اق- -دي- -ن أل- -ذي- -ن ’ ي- -ح- -م- -ل- -ؤن شص -ه -ادة ‘
أ’ختصصاصص وألذين ’ Áكن قبؤلهم باعتبار أن
’صصحاب أ’ختصصاصص ‘ أŸادة.
’ولؤية تعؤد أ
أأ

و أك- -د مصص- -در مسص- -ؤؤول ب- -ال -ؤزأرة
أل- -ؤصص- -ي- -ة أن ق -رأر تسص -ل -ي -م ب -رأم -ج
أ’سص -تÒأد ث Ó-ث -ة أشص-ه-ر ق-ب-ل ب-دأي-ة
ألسصنة ،سصيسصاهم ‘ ألقضصاء نهائيا
ع-ل-ى مشص-ك-ل ن-قصص أ’أدوي-ة ب-السص-ؤق
ألؤطنية ،مشصÒأ أإ ¤أن نفسص أ’إجرأء
طبق ‘ ألسصنة أŸاضصية نفسصها حيث
” تسصليم برأمج أسصتÒأد ‘ نؤفمÈ
حيث أعطى نتائج أيجابية ’سصيما
فيما يتعلق با’أدوية أŸؤجهة لعÓج
ألسصرطان وأŸؤأد أÿاصصة بالتحاليل
ألطبية.
وكانت مصصالح وزأرة ألصصحة قد
سصحبت مؤؤخرأ أ’عتمادأت من أربعة
مسصتؤردي أدوية  ⁄يفؤأ بالتزأماتهم
‘ برأمج أ’سصتÒأد ألتي أقرت ‘
شص -ه -ر ن -ؤف -م ÈأŸاضص -ي ،ح -يث أك-د
وزير ألقطاع أن هؤؤ’ء أŸسصتؤردين
ك- -ان- -ؤأ غ- -ائ- -ب Úع- -ن سص- -ؤق أ’أدوي -ة
أسصتÒأدأ وتخزينا ‡ا تسصبب ‘ خلق
ب- -عضص أ’خ- -ت’Ó- -ت ع- -ل- -ى ج- -م- -ي -ع
أŸسص - -ت - -ؤي - -ات وع - -ل - -ى أÿصص - -ؤصص
أل- -ت- -ؤزي- -ع .ووج- -دت وزأرة ألصص- -ح -ة
خÓ- -ل ألسص- -ن- -ة أŸاضص- -ي- -ة ن- -فسص- -ه- -ا
مضصطرة للتدخل فؤرأ وأ’إسصرأع ‘
أق -ت -ن -اء أ’أدوي -ة أل -ت-ي  ⁄ي-ل-ت-زم ب-ه-ا
أŸسصتؤردون أ’أربعة .علما أن عدد
أŸت -ع -ام -ل Úم -ن أıاب-ر وشص-رك-ات
أ’سص- - -تÒأد ي- - -ب- - -ل - -غ  69مسصتؤردأ
متخصصصصا ‘ أ’أدوية.
وق- -د رحب ب- -عضص أŸسص- -ت -ؤردي -ن
باإجرأءأت ألؤزأرة ألؤصصية أŸتعلقة
ب -ت -ط -ه Òأل -ق -ط -اع ،م -ؤؤك -دي -ن أن -ه -ا
سصتسصاهم ‘  ‘ 2013ألقضصاء نهائيا

على مشصكل ألندرة و–سص Úألتكفل
باŸرضصى كما سصجل ‡ثلؤ جمعيات
أŸرضصى أرتياحهم لقرأرأت سصحب
أ’ع-ت-م-ادأت ‡ن أخ-ل-ؤأ ب-التزأمهم،
م - -ؤؤك - -دي - -ن ع - -ل - -ى ضص - -رورة ب - -ق - -اء
أŸسص -ت -ؤردي -ن أŸه -ن-ي Úوح-ده-م ‘
ألسصؤق لتفادي مشصكل ألندرة وألضصرر
بالصصحة.
ل Ó- -إشص - -ارة ف- -اإن ف- -ات- -ؤرة وأردأت
أ÷زأئ -ر م -ن أ’أدوي -ة ع -رفت خ Ó-ل
أ’أشص -ه -ر أÿمسص -ة أ’أو ¤م -ن أل -ع -ام
أ÷اري قفزة قياسصية غ Òمسصبؤقة،
ح- -يث سص- -ج- -لت أع -ل -ى زي -ادة ب -ل -غت
 39.75ب -اŸائ -ة م -ق -ارن -ة م-ع ن-فسص
ألفÎة من ألسصنة أŸاضصية حيث بلغت
أك Ìمن  25مليار دينار ” خÓلها
أسص- -تÒأد  13136ط -ن -ا م -ن أ’أدوي-ة
م-ق-ابل  8867ط -ن-ا ‘ ألسص-اب-ق وه-ي
ألزيادة ألتي بررتها ألنقابة ألؤطنية
ل-لصص-ن-اع-ة ألصص-ي-د’ن-ي-ة ب-ا’إج-رأءأت
ألعقابية ألتي أقرتها أ◊كؤمة ضصد
أŸسصتؤردين ألذين كانؤأ يعمدون أإ¤
ت -زوي -د ألسص -ؤق أل -ؤط -ن -ي -ة ب -ط-ري-ق-ة
أل -ت -ق -ط ،Òح -يث ع-رفت سص-ن-ة 2011
أضصطرأبات ‘ ›ال ألتزود با’أدوية
وخاصصة أ’أدوية أ’أسصاسصية أŸؤجهة
ل- -ع Ó-ج أ’أم -رأضص أŸزم -ن -ة ،وع -ل -ى
ر أسص -ه -ا أم -رأضص ألسص-رط-ان وألسص-ك-ر
وألضصغط Ãختلف أنؤأعه ،كما عرف
ألتزود باللقاحات ندرة رهيبة أدت
أإ ¤أإبعاد أŸدير ألعام Ÿعهد باسصتؤر
ب - -ا÷زأئ - -ر ،أل - -ذي Áلك حصص - -ري- -ة
أسص -تÒأد وت -ؤزي -ع أل -ل -ق -اح -ات ع -ل -ى
أŸسصتؤى ألؤطني.
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’ذاعة بومرداسس ويعلن:
وزير ا’تصصال يعطي إاشصارة انطÓق البث إ

مششروع قانون السشمعي البصشري سشيسشلم ‘ غضشون  3أاششهر
أاعلن وزير ا’تصصال ،السصيد ناصصر مهل ،أاول أامسس ،أان اŸشصروع التمهيدي لقانون السصمعي البصصري سصيتم ا’نتهاء من إاعداده وتسصليمه ‘
غضصون الشصهرين أاو الثÓثة أاشصهر القادمة ،مشصÒا ‘ سصياق متصصل إا ¤أان العمل جار ’سصتكمال اŸشصروع التمهيدي اŸتعلق بقانون تنظيم
’شصهار والذي سصيصصدر مع نهاية  2012أاو بداية .2013
قطاع ا إ
@م  /ب

وأاوضص- -ح ال- -وزي- -ر خÓ- -ل ال- -ن -دوة
الصص -ح -ف -ي -ة ال -ت -ي ع -ق-ده-ا ع-ل-ى
ه -امشص إاع-ط-ائ-ه إاشص-ارة ان-طÓ-ق
لذاعة بومرداسص
البث الرسصمي إ
اÙل -ي -ة أان ال -ع -م -ل ج -ار ح-ال-ي-ا
ل- - -ت- - -حضص Òمشص - -روع ال - -ق - -ان - -ون
ال -ت -م -ه -ي -دي اÿاصص ب -السص -م-ع-ي
البصصري ،حيث سصتنتهي الورشصة
اŸنصصبة لهذا الغرضص من عملها
قريبا ،وذكر ‘ هذا الصصدد بأان
ه - -ذا اŸشص - -روع ال - -ت - -م - -ه - -ي- -دي
لثراء
سصيعرضص على اŸناقشصة وا إ
واŸصص- - -ادق- - -ة وف- - -ق ال- - -ق - -وانÚ
السص -اري -ة اŸف -ع-ول ،ح-يث سص-ي-ت-م
ع -رضص -ه ع -ل -ى ك -ل م -ن ا◊ك-وم-ة
و›لسص ال - - - -وزراء ث- - - -م الŸÈان
بغرفتيه ،متمنيا أان يكون القانون
جاهزا وقاب Óللتنفيذ قبل نهاية
السصنة ا÷ارية.
ك-م-ا أاع-ل-ن ال-وزي-ر ب-اŸن-اسص-ب-ة أان
ال- -ع- -م- -ل ج- -ار ح- -ال -ي -ا م -ن أاج -ل
اسص - -ت - -ك - -م - -ال إاع - -داد اŸشص- -روع
التمهيدي اŸتعلق بقانون تنظيم
لشص-ه-ار ،وال-ذي سص-يصص-در
ق-ط-اع ا إ
حسص -ب -ه"" -م -ع ن -ه -اي-ة  ٢٠١٢أاوبداية .""٢٠١3
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-ط-بيق قرار رفع
أاج -ور صص -ح -ف-ي-ي ال-ق-ط-اع ال-ع-ام،
لمور
أاوضصح السصيد مهل أان كل ا أ
جاهزة وكل الÎتيبات الضصرورية
ات -خ-ذت ب-خصص-وصص ه-ذا اŸل-ف،
وأانه  ⁄يتبق سصوى التطبيق بأاثر
رجعي ،غ Òانه  ⁄يذكر أاي تاريخ

ﬁدد لذلك .من جانب آاخر،
لذاعات
تطرق الوزير إا ¤دور ا إ
ا÷واري -ة ‘ ال -ت -ن -م-ي-ة اÙل-ي-ة،
لذاعات يقع
مشصÒا إا ¤أان هذه ا إ
ع -ل -ى ع -ات -ق -ه -ا رف -ع ال-ت-ح-دي-ات
لم-ل
ال -ت -ن -م -وي -ة ال -كÈى وب -عث ا أ
وسصط الشصباب من خÓل النزول
لبواب أامام كل
إا ¤الشصارع وفتح ا أ
ال-ف-اع-ل Úب-غ-رضص اŸسص-اه-م-ة ‘
بناء جزائر الغد.
وق- - -د أاع- - -ط- - -ى وزي - -ر التصص - -ال
ب -اŸن-اسص-ب-ة إاشص-ارة ان-طÓ-ق ال-بث
لذاعة بومرداسص التي
الرسصمي إ
تعد اÙطة  48التي تنجز وتبث
ع Èال - - -وط - - -ن وذلك ب - - -حضص- - -ور
Óذاعة الوطنية
اŸدراء العام Úل إ
والتلفزة الوطنية ومؤوسصسصة البث
لذاع -ي وال -ت -ل -ف-زي والسص-ل-ط-ات
اإ
اÙلية.

وبارك الوزير ‘ حديث أاد ¤به
لذاع- -ة
لول ب - -رن - -ام - -ج ب - -ه- -ذه ا إ
أ
اÙل- -ي- -ة ان- -طÓ- -ق ال- -تشص- -غ- -ي- -ل
ل‚از الضص-خ-م
ال -رسص -م -ي ل -ه-ذا ا إ
الذي انتظره سصكان الولية طويÓ
وال -ذي ي -ع -د آاخ -ر ﬁط-ة ت-دخ-ل
ح-ي-ز ال-تشص-غ-ي-ل ع-ل-ى مسص-ت-وى ك-ل
ولي -ات ال -وط -ن ضص -م-ن الÈن-ام-ج
اŸسص -ط -ر م -ن ط -رف ا◊ك -وم -ة،
مشصÒا إا ¤أان ﬂطط فتح إاذاعة
ﬁلية بكل ولية يندرج ‘ إاطار
لرادة السصياسصية للدولة
Œسصيد ا إ
ويعد تكريسصا للÈامج التي أاقرها
رئيسص ا÷مهورية ‘ اÛال.
ك- -م- -ا شص- -دد ع- -ل- -ى ال -دور اŸه -م
Óذاعة ‘ التصصال ا÷واري مع
ل إ
كل فئات الشصعب ""وخاصصة منهم
لذاعة اÙلية
الشصباب باعتبار ا إ
همزة وصصل بينهم وب Úا÷هات

الوصصية"" مÈزا ‘ نفسص السصياق
أاه - -م - -ي- -ة وضص- -رورة Œن- -ي- -د ك- -ل
Óذاع -ة
ال- -ط- -اق- -ات ال- -ف- -ع- -ال -ة ل  -إ
اÙل- - -ي - -ة ب - -غ - -رضص اÿروج إا¤
الشص- - -ارع والن- - -ف- - -ت- - -اح ع- - -ل - -ي - -ه
واح - -تضص - -ان - -ه"" .ودع - -ا ال - -وزي- -ر
لذاع -ة
ال- -ق- -ائ- -م Úع- -ل- -ى ه -ذه ا إ
ا÷دي -دة ال -ت -ي ج -ه -زت ب-أاح-دث
لج -ه -زة وال -ع -ت -اد إا"" ¤ا◊ف-اظ
اأ
ع -ل -ى ه -ذا اŸكسصب ال -ه-ام ح-ت-ى
يكون وسصيلة فعالة ‘ يد ا÷ميع
لتطوير الولية"".
وت -بث إاذاع-ة ب-وم-رداسص اÙل-ي-ة
التي يÎبع مبناها على مسصاحة
 35٠مÎا م -رب -ع -ا وي -ت -ك -ون م-ن
ط -اب -ق Úيضص-م ك-ل واح-د م-ن-ه-م-ا
اسص -ت -ودي-وه-ات ل-ل-بث وال-تسص-ج-ي-ل
لذاع-ي ع-ل-ى م-وج-ات
لن -ت -اج ا إ
وا إ
""أاف أام"" على  4ترددات هي 9٢,6
و 95,8و ١٠٢,6و 99,١باللغتÚ
لم-ازي-غ-ي-ة ع-لى مدار
ال-ع-رب-ي-ة وا أ
عشصر سصاعات ‘ اليوم.
وق -د ك -ل -فت ع -م -ل -ي -ة ا‚از ه-ذه
لذاعية التي تغطي 95
اÙطة ا إ
ب- -اŸائ- -ة م- -ن مسص- -اح- -ة ال- -ولي -ة
إاضص- -اف- -ة إا ¤ع- -دد م- -ن ا÷ه- -ات
ب - -ال- -ولي- -ات اÛاورة ،أازي- -د 8٠
م-ل-ي-ون دي-ن-ار رصص-د م-ن خ-زي-نتي
الولية والبلدية ،ويضصم طاقمها
فريق عمل متكامل متشصكل من
 35عنصصرا منهم  7صصحفي Úو5
منشصط Úو 5منتج ÚوغÒهم من
لداري.Ú
التقني Úوا إ

رفعها اÛلسس ا’قتصصادي وا’جتماعي واŸركزية النقابية إا ¤رئيسس ا÷مهورية

 74اقÎاحا ◊ماية القدرة الششرائية

ب-ادر ا’–اد ال-ع-ام ل-لعمال ا÷زائريÚ
واÛلسس ال-----وط----ن----ي ا’ق----تصص----ادي
وا’ج-ت-م-اع-ي بسص-لسص-لة من اŸقÎحات
ل--ل--ح--ف--اظ ع--ل--ى ال--ق-درة الشص-رائ-ي-ة
’ن-ت-اج الوطني
ل-ل-مسص-ت-ه-ل-ك Úودع-م ا إ
و“ك ÚاŸواط-------ن Úم-------ن ق-------روضس
ا’سص--ت--هÓ--ك وه--ذا ‘ إاط--ار م--ذك--رة
مشصÎكة ضصمت  74مقÎحا رفعها إا¤
رئيسس ا÷مهورية توزعت على  6نقاط
’جراءات
رئ-يسصية .ت-ت-م-حور هذه ا إ
ح--ول إاصصÓ-ح ن-ظ-ام الضص-ب-ط ال-ن-ق-دي
واŸي-زان-ي-اتي اŸرتبط بدور ومسصؤوولية
ال-دول-ة وم-ك-اف-ح-ة ال-تضص-خ-م وت-ثمÚ
’ن--ت--اج ال--وط--ن-ي و–سص ÚاŸع-ل-وم-ة
ا إ
ا’قتصصادية ونشصرها.
@ ق/و
فيما يخصص النقطة األو ¤اŸتعلقة بإاصصÓح
ال-ن-ظ-ام ال-ن-ق-دي واŸي-زان-ي-اتي ،جاء القÎاح
بضصرورة الŒاه نحو ضصريبة عادلة من خÓل
جباية مباشصرة أاك Ìاتزانا بالنسصبة للمتعاملÚ
ال- -ذي- -ن يسص- -اه- -م- -ون ‘ ال- -ن -م -و الق -تصص -ادي
اŸرتبط بالتوزيع العادل ،على أان يعاد التفكÒ
‘ ا÷باية ‘ حق اŸتعامل ÚالقتصصاديÚ
بإانصصاف أاك ،Ìنظرا للضصريبة ‘ حد ذاتها
وال -ت -خ -ف-ي-ف م-ن الضص-غ-ط ا÷ب-ائ-ي تشص-ج-ي-ع-ا
لÓسصتثمار وخلق مناصصب الشصغل.
ك -م -ا أاشص -ارت م-ذك-رة القÎاح-ات إا ¤وج-وب
تغطية مصصاريف التسصي Òمن خÓل ا÷باية
ال -ع -ادي -ة وت -خصص -يصص اŸوارد ال -ن -اج -م -ة ع-ن
اÙروقات لتنمية البÓد ،عÓوةعلى إادخال
تعديÓت جذرية على اŸهام اŸنوطة ببنك
ا÷زائ -ر ،خ -اصص -ة ‘ ›ال تسص -ي Òالسص -ي-اسص-ة
ال -ع -ام -ة ال -ن -ق-دي-ة ع-ل-ى أاسص-اسص “وي-ل ال-ن-م-و
القتصصادي.
وشصدد اŸبادرون ‘ مذكرة القÎاحات على
وج -وب تشص-ج-ي-ع ادخ-ار ال-ع-ائÓ-ت ع-ن ط-ري-ق
اŸراج-ع-ة ال-ت-دري-ج-ي-ة لسص-ياسصة نسصب الفائدة
Ÿضص-اع-ف-ة الدخ-ار Ãا يسص-م-ح ب-ت-ح-وي-ل ه-ذا
األخ Òإا ¤موارد مالية لÓسصتثمارات بجعل
نسصب الفائدة تتسصاوى على األقل مع نسصب
التضصخم.
و‘ إاطار النقطة الثانية اŸتعلقة با◊فاظ
على القدرة الشصرائية دائما ،يشص Òاıتصصون
إا ¤أاه -م -ي -ة تشص -ج -ي -ع ال -ق-روضص ل-ل-م-ؤوسصسص-ات

واŸسص -ت -ث -م -رات ال -فÓ-ح-ي-ة ال-ع-م-وم-ي-ة م-ن-ه-ا
واÿاصص -ة ،لسص -ي -م -ا ‘ ›الت السص -ت -ث -م -ار
واإلن- -ت- -اج وإا‚از وتشص- -ج- -ي- -ع السص -ت -ث -م -ارات
الن -دم -اج -ي -ة داخ -ل اŸؤوسصسص -ات وف -ي-م-ا بÚ
ال -ق -ط -اع -ات ،خ -اصص -ة الصص -ن -اع -ة ال -غ -ذائ -ي -ة
واŸك- -ن -ن -ة ال -ف Ó-ح -ي -ة ،إاضص -اف -ة إا ¤السص -ع -ي
للتحرك على مسصتوى التعريفة ا÷مركية من
أاجل تشصجيع اسصتÒاد اŸدخÓت الضصرورية
Óن-ت-اج ال-وط-ن-ي وت-ف-ادي اسص-تÒاد اŸنتجات
ل -إ
اŸصصنعة التي تنافسص اŸنتجات الوطنية ،مع
ال- -ع- -ل- -م أان نسص -ب -ة ال -ت -خضص -م ق -درت ‘ م -اي
اŸاضص - -ي بـ  9.39ب-اŸائ-ة ،ف-ي-م-ا ب-ل-غ تضصخم
اŸواد ال-غ-ذائ-ي-ة  ١٢.4ب -اŸائ-ة حسصب أارق-ام
Óحصصاء التي أاشصارت إاليها
الديوان الوطني ل إ
الوثيقة.
أام -ا ال -ن -ق-ط-ة ال-ث-ال-ث-ة ف-ت-خصص ت-ث-م Úاإلن-ت-اج
ال -وط -ن -ي م-ن أاج-ل –سص Úال-ق-درة الشص-رائ-ي-ة
واÙاف -ظ-ة ع-ل-ي-ه-ا ،ح-يث خ-لصص اŸه-ت-م-ون
ب- -ه -ذا الشص -أان إا ¤اقÎاح -ات ت -رم -ي لضص -م -ان
السصتقرار القانو Êلتنظيم القتصصاد والسصهر
ع -ل -ى اسص -ت -ق -رار ال -ه-ي-ئ-ات ال-وزاري-ة اŸك-ل-ف-ة
ب-ق-ط-اع-ات اإلن-ت-اج م-ن خÓ-ل ت-ف-ع-يل ›لسص
اŸن -افسص -ة وإانشص -اء ›لسص وط -ن -ي ل -ل -ج -ب -اي-ة
وتوزيع عمليات الشصراء على اŸسصتوى الدو‹،
م-ع الÎك-ي-ز ع-ل-ى اسص-ت-ح-داث ج-ه-از ت-رخيصص
لسصتÒاد منتوج له ما يعادله ﬁليا ونظام
تصصريح مسصبق لسصتÒاد سصلع موجهة إلعادة
بيع اŸنتوج على حاله ،حيث تشصÎك ‘ هذا
ا÷هاز جمعيات حماية اŸسصتهلك واŸنتجÚ
ل- -ل- -ت- -حسص- -يسص ب- -وج- -وب ﬁارب- -ة الق- -تصص- -اد
اŸوازي.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ت -رك -ز ال-ن-ق-ط-ت-ان ال-راب-ع-ة
واÿامسصة من مقÎحات اŸذكرة التي بادر
بها اÛلسص الوطني القتصصادي والجتماعي
واŸركزية النقابية ‘ إاطار مكافحة التضصخم
على تطوير أانظمة التسصويق من خÓل –سصÚ
م- -ه -ام ال -دي -وان ال -وط -ن -ي اŸه -ن -ي اŸشصÎك
للحبوب والديوان اŸهني اŸشصÎك للحليب
وت -أاسص -يسص شص -رك -ة Œاري -ة ل -لضص-ب-ط ل-ل-خ-دم-ة
ال-ع-م-وم-ي-ة ل-تشص-ك-ي-ل اح-ت-ياطات –د من هذا
التضصخم.
ويرى اŸهتمون ‘ هذا اÛال أانه ل مفر من
زيادة أاسصواق ا÷ملة للخضصر والفواكه وإانشصاء
أاسصواق جوارية دائمة أاو أاسصبوعية ،مع العمل

ع-ل-ى رف-ع ق-درات ال-ت-خ-زي-ن ب-ال-تÈيد وتأاهيل
اŸسصاحات الكÈى للبيع اŸباشصر للمسصتهلكÚ
وال-ت-ع-اون-ي-ات السص-ت-هÓ-ك-ية ،كما يرى اÈÿاء
أان -ه م -ن الضص -روري ت -ط -وي -ر آال -ي-ات اŸراق-ب-ة
ال-ف-ع-ل-ي-ة لحÎام ق-واع-د اŸن-افسص-ة وتسصقيف
أاسص -ع-ار السص-وق ومضص-اع-ف-ة ا÷ه-ود اŸشصÎك-ة
لكافة اŸعني Úبغرضص تسصهيل توزيع وتوفÒ
اŸن -ت -وج -ات وال-ت-ح-ك-م ‘ ت-ك-ال-ي-ف ال-بضص-ائ-ع
وت -ق -ل -يصص آاج -ال ا÷م -رك -ة Ãا ي -ع -م -ل ع -ل-ى
تشصجيع اŸتعامل Úالقتصصادي Úعلى توحيد
وسصائلهم اŸادية واŸالية على الصصعيد الدو‹
لتشصكيل مركزية الشصراء.
ك-م-ا ي-ك-تسص-ي ت-ط-وي-ر ج-م-ع-ي-ات اŸسص-ت-ه-ل-كÚ
وت -زوي-ده-ا Ãزي-د م-ن وسص-ائ-ل ال-ع-م-ل أاه-م-ي-ة
بالغة ‘ سصياسصة ا◊فاظ على توزان السصوق
واسص- -ت- -ق -رار األسص -ع -ار وح -م -اي -ة اŸسص -ت -ه -لك
بالدرجة األو ¤إا ¤جانب اإلسصراع ‘ حصصر
وتقليصص رقعة تأاث Òالقطاع اŸوازي إلدماجه
‘ الفضصاء القانو.Ê
وب- -خصص- -وصص ال- -ن- -ق- -ط- -ة السص -ادسص -ة واألخÒة
اÿاصصة باŸعلومة واŸتابعة ،اقÎح اÛلسص
ال -وط -ن-ي الق-تصص-ادي والج-ت-م-اع-ي وال–اد
ال- -ع- -ام ل- -ل -ع -م -ال ا÷زائ -ري Úت -ك -ث -ي -ف ن -ق -ل
اŸع -ل-وم-ات اإلحصص-ائ-ي-ة وال-ب-ي-ان-ات ،لسص-ي-م-ا
Óحصص-ائيات
الصص-ادرة ع-ن ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل -إ
وتوسصيع نقاط مراقبة األسصعار من أاجل ضصمان
تغطية مثلى للÎاب الوطني والوصصول بسصرعة
إلع- - -داد ونشص- - -ر م - -ؤوشص - -ر وط - -ن - -ي ألسص - -ع - -ار
السصتهÓك.
وأاشص- -ارت ال- -ه- -ي- -ئ -ت -ان  ‘-ه -ذا اإلط -ار -إا¤
ضصرورة وضصع ترتيبات وطنية Ÿتابعة األجور
ب -غ -رضص ال -ق -ي -ام ب -ت -ح -ل-ي-ل ال-ظ-رف ‘ ›ال
األج -ور وإا‚از –ق -ي -ق-ات ه-ي-ك-ل-ي-ة وحسص-اب
تكاليف العمال ،إا ¤جانب تنفيذ آالية اتصصال
وت- -ع- -م- -ي- -م إاعÓ- -م- -ي إلط Ó-ع اŸسص -ت -ه -ل -كÚ
واŸن - -ت - -ج Úع - -ل - -ى ﬂت- -ل- -ف اŸن- -ت- -وج- -ات
وال -ع Ó-م -ات واألسص -ع -ار اŸط -ب -ق-ة وال-تشص-ري-ع
وال -ت -ن -ظ -ي -م ‘ ›ال ا◊ق -وق والل -ت -زام -ات
اŸرتبطة Ãختلف اŸتدخل.Ú
‘ األخ ،Òأاشصار ﬁررو اŸذكرة إا ¤إاجراء
اسصتثنائي خاصص Ãنطقة ا÷نوب يخصص وضصع
Óسصعار اŸدروسصة لقتناء مواد
جهاز خاصص ل أ
اإلنتاج الوطني وبوجه اÿصصوصص Œهيزات
التÈيد والتكييف لفائدة األسصر.

www.el-massa.com
info@el-massa.com
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إاجراءات تكميلية للتكفل Ãطالب ا◊رسس البلدي

رفع األجور وإاقرار ا÷مع ب ÚاŸعاشش وأاجر آاخر
ات-خ-ذت وزارة ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة عدة قرارات تكميلية ‘ ،إاطار
’جور والزيادة ‘
التكفل بانشصغا’ت أافراد ا◊رسس البلدي ،شصملت إاجراءات رفع ا أ
النظام التعويضصي مع إاقرار إامكانية جمع اŸعني Úب Úمعاشس التقاعد وأاي مداخيل
يحصصلون عليها من خÓل مزاولة عمل آاخر.
@م/ب
وأاشصار بيان الداخلية
الصص -ادر ع -قب اج -ت-م-اع
‡ث- -ل- -ي- -ه -ا م -ع ‡ث -ل -ي
أاعوان ا◊رسص البلدي،
أاول أامسص ،إا ¤أان- - - - -ه ”
ت - -ب - -ل - -ي - -غ ه- -ؤولء ب- -ك- -ل
ال -ق -رارات ال -ت -ك -م -ي-ل-ي-ة
اŸت -خ -ذة ب-ال-تشص-اور م-ع
ال - - -دوائ - - -ر ال - - -وزاري- - -ة
اŸعنية ،ول سصيما منها
م- -ا ت- -ع- -ل- -ق ب- -ال- -ت -ك -ف -ل
بسص - - -اع - - -ات ال- - -ع- - -م- - -ل
اإلضصافية ورفع األجور،
ح - -يث ت - -ق - -رر ‘ ه - -ذا
اإلط -ار رف -ع ت -ع -ويضص اÿط -ر واإلل-زام ب-أاث-ر
رج- -ع- -ي اب- -ت -داء م -ن ال -ف -ا— ج -ان -ف -ي ،٢٠٠8
واعتماد قاعدة ا÷مع ب Úمعاشص التقاعد
وأاي دخل نا œعن ‡ارسصة عمل آاخر.
كما تقرر أايضصا “ك Úعون ا◊رسص البلدي
من تعليق معاشص التقاعد النسصبي السصتثنائي
ب -ط -لب ح -ت -ى يسص -ت -ف -ي-د م-ن إاع-ادة اح-تسص-اب
اŸعاشص عند بلوغه السصن القانونية للتقاعد
وتأاخ Òآاجال غلق عملية التقاعد إا ¤غاية
النتهاء من عملية إاعادة نشصر أاعوان ا◊رسص
البلدي.
وذك- -ر ب- -ي- -ان ال- -وزارة ‘ ه- -ذا السص -ي -اق أان
الزيادة ‘ النظام التعويضصي سصيكون لها أاثر
إاي -ج -اب -ي ع -ل -ى م-ع-اشص ال-ت-ق-اع-د Ãا ‘ ذلك
اŸع -اشص -ات ال -ت-ي سص-ب-قت تصص-ف-ي-ت-ه-ا ‘ إاط-ار
نظام التقاعد النسصبي السصتثنائي.
وب -خصص-وصص ت-ط-ب-ي-ق ن-ظ-ام ال-ت-ع-ويضص ع-ن
العطب فقد ” التفاق على أان توجه وزارة
العمل والتشصغيل والضصمان الجتماعي تعليمة

للصصندوق الوطني للضصمان الجتماعي بهدف
تعي Úمراسصل Úعلى مسصتوى كل ولية للتكفل
بهذا اŸلف ،مع تكليف الصصندوق بتنظيم أايام
إاع Ó-م-ي-ة ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع م-ن-دوب-ي-ات ا◊رسص
ال- -ب- -ل -دي ب -ه -دف شص -رح الج -راءات اÿاصص -ة
بالسصتفادة من اŸعاشص السصتثنائي للعطب.
ك-م-ا ” ب-اŸن-اسص-ب-ة ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى الل-تزام
با◊فاظ على مسصتوى األجور التي يتقاضصاها
أاعوان ا◊رسص اŸعني Úبإاعادة النشصر على
مسص -ت -وى اŸؤوسصسص -ات الق-تصص-ادي-ة واإلدارات
العمومية ،أاما فيما يتعلق بالتكفل بضصحايا
الإرهاب فأاشصارت الوزارة إا ¤انه يتم حاليا
ب - -ال - -ت - -نسص- -ي- -ق م- -ع ال- -ولة إاحصص- -اء األوضص- -اع
الجتماعية للعائÓت اŸعنية بهدف معا÷ة
كل اŸشصاكل اŸتعلقة باŸعاشصات والسصكن.
وات- -ف -ق ا÷ان -ب -ان ع -ل -ى م -واصص -ل -ة ا◊وار
والتواصصل من خÓل لقاءات دورية يتم من
خ Ó-ل -ه -ا ت -ق -ي-ي-م ع-م-ل-ي-ة ت-ط-ب-ي-ق الج-راءات
اŸوضصوعة حيز التنفيذ.

نصش بيان الداخلية

بتاريخ  09أاوت  2012عقد اجتماع
Ãق--ر وزارة ال--داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات
اÙلية مع ‡ثلي سصلك ا◊رسس البلدي
التالية أاسصماؤوهم:
 شص--ع--يب ح--ك--ي-م :رئ-يسس م-ف-رزةو’ية البليدة.
 ع--ل--ي--وات ◊ل--و :رئ--يسس م-ف-رزةو’ية البويرة.
 حسص--ن--اوي زي--دان :ع--ون ح--رسسبلدي و’ية الطارف.
 سص-ك-وري ع-ل-ي :ع-ون حرسس بلديسصابق و’ية النعامة.
وب-ع-د التذكÃ Òجمل ا’نشصغا’ت
واŸط--الب اŸع Èع--ن-ه-ا خÓ-ل ال-ل-ق-اء
السصابق ” تبليغ ‡ثلي سصلك ا◊رسس
ال-ب-ل-دي بالقرارات التكميلية اŸتخذة
من طرف وزارة الداخلية وا÷ماعات
اÙلية بالتشصاور مع الدوائر الوزارية
اŸعنية واŸتمثلة فيما يلي:
 -1ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-ت-ك-فل بالسصاعات
’ج-ور ،ف-قد تقرر
’ضص-اف-ي-ة ورف-ع ا أ
ا إ
’ل-زام ب-أاث-ر
رف--ع ت-ع-ويضس اÿط-ر وا إ
رجعي ابتداء من  01جانفي .200٨
 -2بالنسصبة لنظام التقاعد النسصبي
’سصتثنائي ” ،ا’تفاق على ما يلي:
ا إ
 اعتماد قاعدة ا÷مع ما ب Úمعاشسال--ت--ق--اع-د وأاي م-داخ-ي-ل ن-اŒة ع-ن
مباشصرة عمل مأاجور آاخر.
إام-ك-ان-ي-ة ت-ع-ل-ي-ق م-عاشس التقاعد’سص-ت-ثنائي بطلب من العون
ال-نسص-ب-ي ا إ
اŸع--ن--ي ح--ت--ى يسص--ت--ف-ي-د م-ن إاع-ادة
اح-تسص-اب اŸع-اشس ع-ن-د ب-ل-وغ-ه السص-ن
القانونية للتقاعد.
 ” ت--أاخ Òآاج--ال غ--ل--ق ع--م-ل-ي-ةالتقاعد إا ¤غاية ا’نتهاء من عملية
إاعادة نشصر أاعوان ا◊رسس البلدي.
 إان ال-زي-ادة ‘ ال-ن-ظ-ام ال-تعويضصيسص-ي-ك-ون ل-ه-ا أاث-ر إاي-ج-اب-ي على معاشس
ال--ت--ق-اع-د Ãا ‘ ذلك اŸع-اشص-ات ال-ت-ي
سصبقت تصصفيتها ‘ إاطار نظام التقاعد
’سصتثنائي.
النسصبي ا إ
 -3بالنسصبة لتطبيق نظام التعويضس

’تفاق على اŸنهجية
عن العطب ” ،ا إ
التالية:
 ت-وج-ه وزارة ال-ع-م-ل وال-تشص-غ-يلوالضص--م--ان ا’ج--ت--م--اع--ي ت--ع-ل-ي-م-ة
ل---لصص---ن---دوق ال---وط---ن---ي ل--لضص--م--ان
ا’ج-ت-م-اع-ي ب-ه-دف ت-ع-ي ÚمراسصلÚ
ع-ل-ى مسص-ت-وى ك-ل و’ية للتكفل بهذا
اŸلف.
 سص-ت-ع-ق-د أاي-ام إاعÓ-م-ي-ة ي-نشصطهاالصص---ن---دوق ال---وط---ن---ي ل---لضص---م---ان
’ج-ت-م-اع-ي ب-التنسصيق مع مندوبيات
ا إ
ا◊رسس ال-ب-ل-دي ب-هدف شصرح ا◊قوق
’ج----راءات ال---واجب ات---ب---اع---ه---ا
وا إ
’سص-ت-ث-ن-ائي
لÓ-سص-ت-ف-ادة م-ن اŸع-اشس ا إ
للعطب.
Óع--وان اŸع-ن-يÚ
 -4ب--ال--نسص--ب--ة ل --أ
بإاعادة النشصر على مسصتوى اŸؤوسصسصات
’دارات ال-ع-م-وم-ي-ة،
ا’ق-تصص-ادي-ة وا إ
ف--ق--د ” ال--ت--أاك--ي--د ع--ل--ى ا’ل-ت-زام
’جور التي
ب-ا◊ف-اظ ع-ل-ى مسص-ت-وى ا أ
ي-ت-ق-اضص-اه-ا أاع-وان ا◊رسس ال-ب-ل-دي
باعتبارها حقا مكتسصبا.
 -5ب--ال--نسص--ب--ة ل--ع--ائÓ--ت ضص-ح-اي-ا
’ره--اب ،ف--إان-ه ي-ت-م ح-ال-ي-ا إاحصص-اء
ا إ
الوضصعيات ا’جتماعية لكل العائÓت
اŸعنية بالتنسصيق مع السصيدة والسصادة
ال--و’ة ب--ه-دف م-ع-ا÷ة ك-ل اŸشص-اك-ل
اŸتعلقة باŸعاشصات والسصكن.
ع‡ Èث-ل-وا سص-لك ا◊رسس ال-ب-ل-دي
بعد اطÓعهم على القرارات اŸتخذة
ع-ن ارت-ي-اح-ه-م ل-تكريسس ا’لتزامات
اŸت-خ-ذة والسص-رع-ة ال-ت-ي ” ال-ت-كفل
فيها بانشصغا’تهم.
ك-م-ا عÈوا ع-ن تشص-ك-رات-هم لوزارة
الداخلية وا÷ماعات اÙلية وجميع
ال-دوائ-ر ال-وزاري-ة ومؤوسصسصات الدولة
ال---ت---ي سص---اه---مت ‘ م---ع--ا÷ة ه--ذه
’نشصغا’ت .وتقرر مواصصلة ا’تصصال
ا إ
ع--ن ط--ري--ق ل--ق-اءات دوري-ة ب-ه-دف
’جراءات
ت-ق-ي-ي-م ع-م-ل-ي-ة ت-ط-ب-يق ا إ
اŸوضصوعة حيز التنفيذ.

ألسسبت  23رمضسان  1433هـ
ألموأفق  11أوت  2012م ألعدد 4٧1٨
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’ربعاء أŸاضسي
ألعاصسمة عاشست أزيد من سساعة ‘ ألظÓم مسساء أ أ

ظروف مناخية إسستثنائية ورإء إنقطاع إلكهرباء
تسسبب ألتلوث ألطبيعي وألتلوث ألناجم عن دخان حرأئق ألغابات ألذي أزدأد تفاقما جرأء ظروف مناخية أسستثنائية
’ربعاء إأ ¤أÿميسس ،حسسبما
ونسسبة رطوبة جد مرتفعة وكذأ ألضسباب ‘ أنخفاضس ألضسغط ألذي مسس نصسف ألعاصسمة ليلة أ أ
أفادت به ألشسركة أ÷زأئرية لتسسي Òشسبكة نقل ألكهرباء.
@ق/و
وأاوضشحت الششركة ا÷زائرية لتسشي Òششبكة
نقل الكهرباء فرع سشونلغاز ‘ بيان لها أاول
أامسص أان ح- - - -وا‹  350.000ب- -يت ،أاي نصش -ف
اسش -ت -ه -لك ال -ع -اصش -م -ة ،ح -رم -وا م -ؤوق -ت-ا م-ن
’ربعاء على السشاعة العاششرة
الكهرباء يوم ا أ
’ف-لت ال-ت-ل-ق-ائ-ي
ل -ي -ل و 39دق -ي -ق-ة ج-راء ا إ
اŸتتا‹ لعدد من خطوط الضشغط جد العا‹
التي تزود العاصشمة ،مضشيفا أان نقصص الضشغط
ا÷زئ-ي تسش-بب ف-ي-ه ت-راك-م ال-ت-ل-وث ال-ط-ب-ي-عي
وال-ت-ل-وث ال-ن-اج-م ع-ن دخ-ان ح-رائ-ق ال-غ-اب-ات
ال -ذي ازداد ت -ف -اق -م -ا ج-راء ظ-روف م-ن-اخ-ي-ة
اسشتثنائية سشجلت ‘ اŸناطق التي تع Èبها
خطوط الضشغط العا‹.
وأاوضش-ح ال-ب-ي-ان أان ال-ت-ي-ار ال-ك-ه-رب-ائ-ي ع-اد
ت-دري-ج-ي-ا ب-فضش-ل Œن-د ف-رق ال-ت-دخ-ل التابعة
لششركتي نقل الكهرباء وتوزيع الكهرباء والغاز
للعاصشمة ،مضشيفا أانه ‘ أاقل من سشاعت Úعاد
التيار الكهربائي إا ¤جميع البيوت تدريجيا،
ح -يث ك -ان آاخ -ر ب -يت يسشÎج -ع ال -ك -ه-رب-اء ‘
منتصشف الليل و 30دقيقة.
واأشش- -ار اŸصش- -در اإ ¤اأن شش- -رك -ة تسش -يÒ
شش -ب -ك -ة ن -ق -ل ال -ك -ه -رب-اء وضش-عت ب-رن-ا›ا
ل-ل-ت-خ-لصص م-ن ال-ت-ل-وث –ت الضش-غ-ط ب-غ-ية
تقليصص اأخطار ا’إفلت التلقائي ‘ مثل
الظروف اŸناخية ا’سشتثنائية التي سشجلت

يوم ا’أربعاء اŸاضشي.
كما أاضشاف اŸصشدر أان عمليات التخلصص
من التلوث هذه التي تتم بإامكانيات ششركة
تسشي Òششبكة نقل الكهرباء تبقى غ Òكافية
’همية الظاهرة والششبكات اŸعنية.
نظرا أ
وأاوضش -ح ال -ب -ي-ان أان-ه ” إاب-رام ع-ق-د خ-اصص
ب -ال -ت -ن -ظ-ي-ف –ت الضش-غ-ط ب-واسش-ط-ة ط-ائ-رة

م -روح -ي -ة ل -ك-ن بسش-بب ‡اط-لت إاداري-ة ف-إان
اŸروحية التي كانت من اŸفÎضص أان تسشتلم
يوم  18جويلية اŸاضشي  ⁄يتم اسشتلمها إا’
يوم الثلثاء اŸاضشي ،وأاضشافت ششركة تسشيÒ
ششبكة نقل الكهرباء أان هذه اŸروحية ’ تزال
تنتظر تراخيصص التحليق الضشرورية Ÿزاولة
اأششغال التنظيف.

’شسرأف على ألتأامينات
÷نة أ إ

إلتدقيق ‘ حسسابات  90باŸائة من شسركات إلتأامÚ
’شسرأف على ألتأامينات وأŸدير ألعام للخزينة ،ألسسيد حاجي
أعلن رئيسس ÷نة أ إ
باباعمي ،أن أللجنة دققت ‘ حسسابات  90باŸائة من شسركات ألتأامينات ألناشسطة ‘
أ÷زأئر.
@ق/و
وأاوضشح اŸسشؤوول ‘ حديث نششر ‘ العدد اأ’ول
Ûل-ة ال-ت-أام-ن-ي-ات ال-ت-ي يصش-دره-ا اÛلسص ال-وط-ني
للتأامينات أان عمليات تدقيق ا◊سشابات التي قامت
بها اللجنة منذ تنصشيبها سشمحت للششركات اŸعنية
ب-ع-رضص ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا ورأاسش-م-ال-ه-ا وﬂط-طات أاعمالها
وكذا توقعاتها ‘ ›ال التنمية ،إاضشافة إا ¤العراقيل
والقيود وا’قÎاحات.
وتعت Èهذه اللجنة التي أاسشسشت Ãوجب اŸادة
لمر  07-95اŸعدل واŸكمل إادارة تابعة لوزارة
 209ل أ

اŸال-ي-ة ت-ت-ك-ف-ل Ãراق-ب-ة ق-ط-اع ال-ت-أام-ي-ن-ات ،وتشش-مل
أاهدافها حماية فوائد اŸؤومن ÚواŸسشتفيدين من
عقد التأام Úمع السشهر على ضشبط عمليات التأامÚ
و–ديد قدرة ششركات التأام Úعلى التسشديد وترقية
وتطوير السشوق الوطنية للتأامينات بهدف إادماجها ‘
النششاط ا’قتصشادي وا’جتماعي.
وت -ت -ك -ون ÷ن -ة اإ’شش -راف ع-ل-ى ال-ت-أام-ي-ن-ات ال-ت-ي
ششرعت ‘ عملها منذ سشنة ،من اŸدير العام للخزينة
وم -دي -ر ال-ت-أام-ي-ن-ات ب-وزارة اŸال-ي-ة وق-اضش-ي Úاث-ن،Ú

ع“ Úوشسنت

حجز قرإبة طن Úمن إلكيف إŸعالج
ح -ج-زت مصش-ال-ح ال-درك ال-وط-ن-ي
اأول أامسص بع“ Úوششنت  1930كلغ
من الكيف اŸعالج ،حسشبما علم لدى
’مني.
هذا السشلك ا أ
وقد أاحبطت بذلك مصشالح الدرك
ال- -وط- -ن- -ي أاك Èع- -م- -ل- -ي- -ة ل- -ت- -ه -ريب
اıدرات بالوطن منذ بداية ششهر
رمضشان ،حيث سشمحت بتوقيف ثلثة
اأشش -خ-اصص وح-ج-ز ث-لث سش-ي-ارات ”
اسش-ت-ع-م-ال-ه-ا ‘ ﬁاول-ة ال-تهريب إا¤
ج -انب م -ب -ل -غ م -ا‹ م -ع -ت ،Èيضش -ي-ف
اŸصشدر.
وحاول اŸهربون نقل هذه الكمية
م - -ن اıدرات ع - -ل - -ى م Ïسش- -ي- -ارة
رب-اع-ي-ة ال-دف-ع ،ال-ت-ي ح-اول سش-ائ-قها
ال -ه -روب ع Èال -ط-ري-ق ال-و’ئ-ي رق-م
 108ب- -و’ي -ة ع“ Úوشش -نت Ãج -رد
ت -وق -ي-ف ال-درك ال-وط-ن-ي ل-لسش-ي-ارتÚ
’خ-ري Úال-ل-ت Úاع-ت-م-د ع-ل-ي-ه-ما ‘
اأ
العملية قبل أان يÎكها السشائق الذي
’ذ بالفرار ،حيث يجري البحث عنه.
وق- -د ” ضش -ب -ط اıدرات ع -ل -ى
ششكل صشفائح ﬂبأاة داخل  22كيسشا
’وليان
ف-ي-م-ا اسش-ت-ع-م-لت السش-ي-ارتان ا أ
لفتح وتأام Úالطريق من أاجل عبور
اŸرك- -ب -ة ال -ت -ي ك -انت –م -ل ك -م -ي -ة
الكيف اŸعالج.
وأاراد اŸه-رب-ون اسش-ت-غ-لل ف-رصشة
نشش - -وب اح - -ت - -ج - -اج - -ات Ÿواط - -نÚ
ب -اŸن -ط -ق -ة ظ -ن -ا م -ن-ه-م أان مصش-ال-ح
’مكانيات
الدرك الوطني تركز كل ا إ

’حتوائها حتى يتم نقل اıدرات
ع Èمسشلك مغاير وفق ما أابرزه ذات
اŸصشدر ،الذي أاكد أان إافششال هذه
العملية ” بناء على معلومات وردت
ل- -ل- -درك ال- -وط- -ن- -ي وب -ال -ت -ع -اون م -ع
مواطن.Ú

 ،،وحجز  141كلغ
بالبيضس
كما أاوقفت فرق أامن و’ية البيضص
 5أاششخاصص وبحوزتهم  141كلغ من
اıدرات من نوع الكيف اŸعالج،
حسشبما اسشتفيد من نفسص اŸصشالح.
وذك- -ر اŸصش- -در أان- -ه ب- -ن- -اء ع- -ل- -ى
م -ع -ل -وم -ات ت -ف -ي -د ب-وج-ود سش-ي-ارتÚ
مشش- -ب- -وه- -ت Úم- -لك ل- -وك- -ال- -ة ل -ك -راء
السش- -ي -ارات ،ق -امت ف -رق أام -ن و’ي -ة
’فراد العصشابة
البيضص بنصشب كم Úأ
اÿمسشة الذين تÎاوح أاعمارهم بÚ
 24و 48سش- -ن -ة وذلك ‘ اŸن -ط -ق -ة
اŸسش -م-ات ""ال-ب-ن-ود"" ال-ت-اب-ع-ة ل-ب-ل-دي-ة
’بيضص سشيدي الششيخ ،وسشمح توقيف
اأ
العصشابة بحجز  141كلغ من الكيف
اŸعالج.
وق- -د ” ت- -ق -د ËاŸت -ه -م Úأام -ام
وكيل ا÷مهورية ،الذي أامر بإايداعهم
ا◊بسص اŸؤوقت.
^ ق/و

إاضشافة إا ¤خب Òمسشتقل ‘ التأامينات.
ويأاتي وضشع هذه السشلطة اŸكلفة بالسشهر على
ال-ت-ن-ظ-ي-م سش-اري اŸف-ع-ول ‘ إاط-ار إاصش-لح ال-ق-ط-اع،
’سشيما ‘ ا÷انب اŸتعلق بإالزام الششركات بالفصشل
ب Úالتأام Úعلى اأ’ضشرار والتأام Úعلى اأ’ششخاصص أاو
التأام Úعلى ا◊ياة.
م -ن ج -انب آاخ -ر ،أاشش -ار السش -ي -د ب -اب-اع-م-ي إا ¤أان
ششركات أاجنبية أابدت اهتمامها بالسشوق ا÷زائرية
ل -ل -ت -أام -ي -ن -ات ،وذك -ر ع-ل-ى سش-ب-ي-ل اŸث-ال ب-الشش-رك-ات
الفرنسشية ""أاكسشا"" التي –صشلت على اعتمادها ‘
أاكتوبر  2011والتي تنششط بفرعﬂ Úصشصش ÚللتأامÚ
ع- -ل- -ى اأ’ضش- -رار وال- -ت -أام Úع -ل -ى ا◊ي -اة ،م -وضش -ح -ا
باŸناسشبة -أان كل ششركة خاصشة أاو أاجنبية ترغب ‘العمل با÷زائر يجب أان تخضشع للتنظيم.

تيزي وزو

إطÓق سسرإح إلشساب
إıتطف Ãشسطرإسس
أطلق سسرأح ألشساب حميد دلهوم وهو أبن تاجر من بلدية
مشسطرأسس فجر أول أمسس بعد أن ” أختطافه من طرف
جماعة مسسلحة منذ يوم ‘ Úألبلدية ألوأقعة على بعد
حوأ‹  30كلم جنوب و’ية تيزي وزو.
وحسسب مصسدر أمني ،فإان ألسساعة كانت تشس Òإأ ¤حدود
أل-وأح-دة صس-ب-اح-ا ع-ن-دم-ا أط-ل-ق أıتطفون سسرأح ألشساب
ح-م-ي-د ب-ق-ري-ة آأث ب-وغ-رذأن أل-تابعة لبلدية أسسي يوسسف
أÛاورة Ÿشس-ط-رأسس ،ل-ي-تصس-ل ب-ع-ائ-ل-ت-ه ،ح-يث ط-لب م-نها
ألقدوم ’صسطحابه إأ ¤منزله ألعائلي.
وك-انت ع-ق-ارب ألسس-اع-ة تسس Òب-ب-طء ب-ال-نسسبة لعائلة
أıتطف ألذين كانوأ ينتظرون بشسوق كب Òرؤوية أبنهم
›ددأ بعدما غاب عن أŸنزل  24سساعة وهو يدخل عتبة
أŸن-زل ،ح-يث ك-ان أه-ل-ه وسس-ك-ان ق-ري-ته ‘ أنتظاره وسسط
فرحة عارمة ’ توصسف.
وقد توجه ألسسيد بلعيد دلهوم وألد ألضسحية بالشسكر إأ¤
سسكان منطقتي مشسطرأسس وبوغني ألذين Œندوأ كلهم يوم
’رب-ع-اء أŸاضس-ي ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-إاطÓق سسرأح ألشساب حميد
أ أ
""فورأ ودون شسروط"" ،وذلك تعبÒأ عن مؤوأزرتهم لعائلة
ألرهينة و ⁄ي-ق-دم ألسس-ي-د دل-ه-وم أي-ة م-ع-لومات حول
ظ-روف إأطÓ-ق سس-رأح أب-ن-ه وح-ول م-ا إأذأ ك-انت ألعائلة قد
دف--عت ف-دي-ة Ãب-ل-غ  20م-ل-ي-ون دج م-ث-ل-م-ا ط-الب بذلك
أıتطفون .وكان ألشساب حميد دلهوم قد تعرضس لعملية
أختطاف ليلة ألثÓثاء أŸاضسي على يد أشسخاصس مسسلحÚ
أجÈوه ع-ل-ى م-رأف-ق-ت-ه-م بسس-ي-ارت-ه –ت ط-ائ-ل ألتهديد
بوأسسطة سسÓح ناري.
وع Ìعلى سسيارة ألضسحية بضسوأحي قرية ""بني كو‘""
’رب-ع-اء أŸاضس-ي ،حسسب أŸصسدر
ب-ب-ل-دي-ة ب-وغ-ن-ي صس-ب-اح أ أ
’مني ،ألذي أشسار إأ ¤أن أıتطف Úأتصسلوأ بعائلة ألضسحية
أ أ
وطالبوها بفدية بـ  20مليون دج مقابل إأطÓق سسرأح أبنها.
^سس /ز
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ألتجمع ألوطني ألدÁقرأطي

دعوة إŸنتخب Úلتقد Ëحصسيلة نشساطاتهم قبل إÙليات
دعا ألناطق ألرسسمي ◊زب ألتجمع ألوطني ألدÁقرأطي ""أرندي"" ،ألسسيد ميلود شسر‘،
أمسس بÈج بوعريريج ،منتخبي حزبه باÛالسس ألشسعبية ألبلدية وألو’ئية إأ ¤تقدË
حصسيلة نشساطاتهم قبل موعد إأجرأء أ’نتخابات أÙلية أŸقبلة.
@ ق/و

ولدى اإششرافه على اأششغال اÛلسص الو’ئي
اŸوسشع للحزب ،اأوضشح السشيد ششر‘ اأنه من
ح- -ق اŸواط -ن Úب -ا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة ال -ت -ي
يسشÒها ا◊زب اأن يعرفوا ما ” –قيقه من
نتائج واإ‚ازات ‘ اŸيدان وكذا ما ينتظر من
ج-ه-د ع-ل-ى صش-ع-ي-د ت-ل-ب-ي-ة ا’نشش-غ-ا’ت ال-ع-ام-ة
ل- -لسش- -ك- -ان ،مضش- -ي- -ف- -ا اأن ال- -ت -ج -م -ع ال -وط -ن -ي
الدÁقراطي يتحمل اŸسشوؤولية كاملة لتسشيÒه
سش- -واء ك- -ان ذلك ع- -ل- -ى الصش -ع -ي -د ال -وط -ن -ي اأو
اÙلي.
وفند الناطق الرسشمي للحزب -باŸناسشبة-
ما اعتÈه ششائعات تخصص تراجع ا◊زب اإثر
تششريعيات ماي  ،2012مششÒا اإ ¤اأن تششكيلته
السشياسشية ‘ صشحة جيدة بفضشل تعبئة 300
األ -ف م -ن م -ن -اضش-ل-ي-ه واŸت-ع-اط-ف Úم-ع-ه وك-ذا
اŸواطن Úالذين يثقون ‘ برا›ه واأن التجمع
اأضشاف اŸتحدثÁ -لك كتلة برŸانية تضشم ٦8نائبا من بينهم  23نائبة.
كما دعا ششر‘ اŸناضشل Úخلل هذا اللقاء
الذي تناول فيه –ضش Òا’نتخابات اÙلية

اإ ¤ال-ت-ج-ن-د وال-ت-ع-ب-ئ-ة م-ن اأج-ل ان-ت-ق-اء اأفضشل
اŸرشش- -ح Úل- -ت- -م- -ث- -ي- -ل ا◊زب سش -واء م -ن بÚ
اŸن -اضش -ل Úاأو اŸت-ع-اط-ف Úم-ع-ه ع-ل-ى اأسش-اسص
الششفافية والكفاءة و‘ كنف الوحدة وبعيدا عن
روح ا’أن - -ان - -ي- -ة ال- -ت- -ي ع- -ادة م- -ا تÈز عشش- -ي- -ة
اسشتحقاقات من هذا النوع.
كما اأضشاف السشيد ششر‘ اأن ا’أرندي الذي
سش -اه -م ب -ف -ع -ال -ي -ة ‘ Œسش -ي-د ب-رن-ام-ج رئ-يسص
ا÷م -ه -وري -ة م-ن-ذ ع-ه-دت-ه ا’أو ¤ه-و تشش-ك-ي-ل-ة
سشياسشية تضشم زارع Úللأمل ‘ هذه البلد.
وذكر اأيضشا اأن ا’أرندي بصشدد بلورة برامج
تكوين للمنتخب Úالذين يجب اأن يكون ششغلهم
الششاغل خدمة الصشالح العام للبلد والعباد.
ونوه السشيد ششر‘ -من جهة اأخرىÃ -ا
حققته ا÷زائر من مكاسشب ومنجزات خلل
السشنوات اŸاضشية مششيدا بالتعددية ا◊زبية
وا’إعلمية السشائدة.
وقد نصشب حزب ا’أرندي -موؤخرا÷ -نة
وط- -ن -ي -ة و÷ان -ا و’ئ -ي -ة م -ك -ل -ف -ة ب -ال -ت -حضشÒ
للنتخابات اÙلية القادمة.

جبهة ألقوى أ’شسÎأكية

مناقشسة إلتحضسÒإت للمحليات
ع - -ق - -د اÛلسص ال - -وط - -ن- -ي ÷ب- -ه- -ة ال- -ق- -وى
ا’ششÎاك -ي -ة ""اأ’ف-اف-اسص"" ،أامسص ب-اŸق-ر ال-وط-ن-ي
ل -ل -ح -زب ب -ا÷زائ -ر ال-ع-اصش-م-ة ،دورة اسش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة
خصشصشت للنتخابات اÙلية اŸقرر إاجراؤوها
يوم  29نوفم.2012 È
وسشتقدم اللجنة الوطنية ÷بهة القوى ا’ششÎاكية
اŸكلفة بالتحضش Òللنتخابات اÙلية للمجلسص
ال -وط -ن -ي ل-ل-ح-زب ،ال-ذي Œري أاشش-غ-ال-ه ‘ ج-لسش-ة
م -غ -ل -ق-ة ،ال-وث-ي-ق-ة اÿاصش-ة ب-ذلك وال-ت-ي سش-ت-ع-رضص
للنقاشص واŸصشادقة خلل الدورة ا’سشتثنائية.
وسشتحدد هذه الوثيقة معاي ÒالÎششح وكل ما
ي-ت-ع-ل-ق ب-إاع-داد ال-ق-وائ-م ا’ن-ت-خابية ÷بهة القوى
ا’ششÎاكية واŸششاركة ‘ هذا اŸوعد ا’نتخابي،
حسش -ب -م -ا أاك -ده -م -ؤوخ -را -اأ’م Úال-وط-ن-ي اأ’ول
للحزب ،السشيد علي العسشكري.
كما سشيششرع أاعضشاء اÛلسص الوطني خلل
هذه الدورة ا’سشتثنائية ‘ تقييم إاعادة هيكلة
ا◊زب التي انطلقت ‘ جويلية الفارط وتتواصشل

إا ¤غاية سشبتم ÈاŸقبل.
وكانت إاعادة هيكلة فدراليات ا◊زب وفروعه
قد تقررت خلل الدورة العادية اأ’خÒة للمجلسص
ال -وط -ن -ي ،ال -ت-ي ان-ع-ق-دت ي-وم-ي  22و 23جوان
الفارط ،كما تأاتي طبقا للوائح اŸؤو“ر الرابع
للحزب ‘ سشبتم.2007 È
وذكر السشيد العسشكري أان إاعادة الهيكلة هذه
سشبقت عقد مؤو“رات للفدراليات ” عقد حوا‹
 20منها.
وأاوضشح السشيد العسشكري ‘ كلمته لدى افتتاح
الدورة والتي اسشتدعيت لها الصشحافة أان جدول
اأ’ع -م -ال يشش -م -ل ك -ذلك ن-ق-اط-ا ت-ت-ع-ل-ق بÈن-ام-ج
ا◊زب لششهر سشبتم ،Èويتعلق اأ’مر بتنظيم ندوة
حول الششؤوون ا’قتصشادية وا’جتماعية وا÷امعة
الصش-ي-ف-ي-ة وال-ل-ق-اء ال-وط-ن-ي Ÿن-اضش-ل-ي سش-نة 19٦3
القدامى واللقاء الوطني للمرأاة وإاحياء ذكرى يوم
اÛاهد ‘  20أاوت.
^ق/و

شسركة نفطال

أإبوإب مفتوحة برياضس إلفتح
ن -ظ -مت الشش -رك -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ن -ق -ل وتسش-وي-ق
اŸنتوجات النفطية ""نفطال"" الطبعة الثالثة أ’بوابها
اŸفتوحة للجمهور سشهرة اأ’ربعاء اŸاضشي بديوان
رياضص الفتح با÷زائر العاصشمة.
وأاوضش-ح م-دي-ر ا’تصش-ال ل-لشش-رك-ة ،السش-ي-د ج-م-ال
ششردوف ،أان ""الهدف من هذه التظاهرة هو إاعلم
ا÷م -ه -ور ال -ع -ريضص ب -نشش-اط-ات وإا‚ازات ن-ف-ط-ال
و–سشيسشه أايضشا إا ¤جانب التعريف باسشتعمال بعضص
منتجاتها ولواحقها ‘ ›ال اأ’من"".
وقدم أاعوان نفطال ششروحات للجمهور ،الذي
بدأا يتوافد عقب صشلة الÎاويح ،حول السشلوكات
ا÷يدة اÿاصشة باسشتعمال ونقل وتغي Òقارورات
الغاز إاضشافة إا ¤تعليمات اأ’من ‘ حال اكتششاف
تسشرب للغاز ‘ اŸنزل.
كما تلقت العائلت التي جاءت ’كتششاف هذه
التظاهرة التي تدوم ثلثة أايام عروضشا تطبيقية
“ك -ن -ه-م م-ن ال-ت-ع-رف ع-ل-ى اŸن-ت-وج-ات ال-ن-ف-ط-ي-ة

(سشوائل التÈيد وأانواع الوقود) التي تنتجها نفطال
وتلك اŸقلدة.
و” توزيع منششورات وملحقات وأاقرصشة ""دي ‘
دي"" تضشم كل هذه الششروحات والتوضشيحات على
زوار جناح الششركة الذي نصشب ‘ مدخل بهو رياضص
الفتح .و” -من جهة أاخرى -تنظيم مسشابقة
صشغÒة مع أاسشئلة عملية حول ا’سشتعمال اŸنز‹
لقارورات الغاز ولواحقها مثل الوصشلت اŸطاطية
وأانابيب الربط مع تقد Ëجوائز للفائزين الذين
سشيتم اختيارهم خلل عملية سشحب تنظم خلل
اليوم اأ’خ Òمن التظاهرة.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاوضش -ح السش -ي -د شش -ردوف أان -ه
إاضشافة إا ¤الطابع ا◊ميمي لهذه التظاهرة تسشعى
نفطال إا ¤تقاسشم منتوجاتها مع ا÷مهور ،خاصشة
‘ ›ال ن -وع -ي -ة خ -دم -ات -ه-ا وال-ت-ط-وي-ر اŸسش-ت-م-ر
لشش -ب -ك -ت -ه -ا ل -ل -ت -وزي-ع وال-ن-ق-ل وﬁط-ات اÿدم-ات
وا◊فاظ على اÙيط وأامن العمال(.وأا)

سسجلت ‘ أŸناطق أ◊ضسرية

وفاة سستة أإشسخاصس وإصسابة  251آإخرين ‘  212حادث مرور
ششهدت الفÎة اŸمتدة من  2إا 8 ¤أاوت ا÷اري
 212حادث مرور ‘ اŸناطق ا◊ضشرية بعدد من
و’يات الوطن ،أادت إا ¤وفاة سشتة أاششخاصص وإاصشابة
 251آاخرين.
لمن الوطني
وذكرت مصشالح اŸديرية العامة ل أ
‘ حصشيلة أاسشبوعية ◊وادث اŸرور أانه مقارنة
باأ’رقام اŸسشجلة خلل اأ’سشبوع اŸاضشي فإان عدد
حوادث اŸرور ‘ منحى تناز‹ بفارق  19حادث
وانخفاضص عدد ا÷رحى أايضشا بـ  38جريحا وعدد
الوفيات هو اآ’خر سشجل انخفاضشا بـ  10حا’ت.
وسشجلت كل من و’يتي وهران واŸسشيلة أاعلى
نسشبة ‘ حوادث اŸرور بـ  12حادثا تليهما و’ية
سشطيف بـ  11حادثا.

وحسشب معاينة اŸصشالح اŸيدانية فإان العنصشر
البششري يعت ÈاŸسشبب اأ’ول ◊وادث اŸرور بنسشبة
 93.39باŸائة ،يليها عامل اŸركبة بـ  5.٦٦باŸائة،
ك -م -ا ت -ب -ق -ى السش-رع-ة اŸف-رط-ة وال-ت-ج-اوز اÿطÒ
ورفضص اأ’ولوية من أاهم اأ’سشباب ‘ وقوع حوادث
اŸرور.
لمن الوطني
وأارجعت مصشالح اŸديرية العامة ل أ
انخفاضص حوادث اŸرور بششكل ملحوظ بالدرجة
اأ’و ¤للÈامج الوقائية والتحسشيسشية التي باششرتها
اŸصش -ال -ح اıتصش -ة ب -اŸدي-ري-ة ‘ إاط-ار ان-ط-لق
حملة وطنية وتوعوية –ت ششعار ""من أاجل صشيف
دون حوادث"".
^ق/و
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أŸوأفق  11أوت  2012م ألعدد 471٨

çó◊G

’سصوأق ألفوضصوية بالعاصصمة
أ أ

5

ﬂطط أامني للقضساء عليها بعد رمضسان
’سصوأق ألفوضصوية بالعاصصمة ‘
تلقت مديرية أمن و’ية أ÷زأئر طلبا خاصصا من وأ‹ ألو’ية بالشصروع ‘ ألقضصاء على أ أ
’سصوأق ألفوضصوية ألتي
’جال ،ويشص Òمدير أمن و’ية أ÷زأئر إأ ¤أسصتعدأد مصصا◊ه لشصن حملة وأسصعة للقضصاء على أ أ
أقرب أ آ
’سصوأق ألتي
’ولويات و–دد أ أ
’خÒة ،لكن بعد ضصبط خطة ﬁكمة ،لذلك ترأعي أ أ
’ونة أ أ
أنتشصرت بشصكل كب Òوﬂيف ‘ أ آ
’منية
تسصتدعي تدخ ÓكبÒأ وعاج ،Óخاصصة تلك ألتي تعد منبعا ıتلف أنوأع أ÷رÁة ،إأضصافة إأ ¤عمل ألسصلطات أ أ
’سصوأق أŸوأزية.
’يجاد بدأئل للتجار ألفوضصويÃ Úجرد ألقضصاء على أ أ
وتنسصيقها مع أ÷ماعات أÙلية إ
@جميلة.أ
’سصبوع
و‘ ندوة صصحفية نظمت نهاية أ أ
أŸاضصي Ãقر أمن و’ية أ÷زأئر ،أبدى مدير
’ول
أم -ن و’ي -ة أ÷زأئ -ر ب-ال-ن-ي-اب-ة ،أل-ع-م-ي-د أ أ
ل- -لشص -رط -ة ن -ور أل -دي -ن ب -رأشص -دي ،أسص -ت -ع -دأد
’سص -وأق
مصص -ا◊ه Ùارب -ة وأل -قضص -اء ع -ل -ى أ أ
ألفوضصوية ألتي أنتشصرت بشصكل كب ،Òخاصصة
خ Ó-ل شص -ه -ر رمضص -ان أŸع -ظ -م ،م-عÎف-ا ب-أان
أل-ع-م-ل-ي-ة ل-يسصت سص-ه-ل-ة وي-جري ألتخطيط لها
’طرأف حتى
بكل عناية بشصكل يرضصي جميع أ أ
’من
’ تكون لها نتائج عكسصية على ألسصكينة وأ أ
ألعام.
وق -د ت -ل -قت م -دي -ري -ة أم -ن و’ي-ة أ÷زأئ-ر
برقية عاجلة من وأ‹ ألعاصصمة خÓل شصهر
رمضصان أ÷اري يطالبهم من خÓلها بضصرورة
’منية ألÓزمة أسصتعدأدأ
’جرأءأت أ أ
أتخاذ أ إ
’سص -وأق
ل -ع -م -ل -ي -ة ضص -خ -م -ة ت -قضص -ي ب -إازأل -ة أ أ
أل -ف -وضص -وي-ة أŸن-تشص-رة ب-ال-ع-اصص-م-ة وأل-ت-ي زأد
عددها خÓل رمضصان ‘ ظل أنشصغال جميع
أŸصصالح Ãلفات أخرى تتعلق بتوف Òوتلبية
أحتياجات أŸوأطن ÚخÓل هذأ ألشصهر من
موأد غذأئية وأمن وغÒها.
وت -ع -م -ل مصص-ال-ح أم-ن و’ي-ة أ÷زأئ-ر ع-ل-ى
’ج -رأء وف -ق ﬂط -ط ي -ج-ري
ت -ن -ف -ي -ذ ه -ذأ أ إ
ألتحضص Òله و’ يصصبح قاب Óللتنفيذ إأ’ بعد
شصهر رمضصان ،حيث يتم ضصبط ألعدد ألصصحيح
’سص-وأق أل-ناشصط Úبها
ل-ل-ت-ج-ار أل-ف-وضص-وي Úوأ أ
ع -ل -ى أع -ت-ب-ار أن ع-ددأ م-ن-ه-م م-وسص-م-ي-ون و’
ي -ع -م -ل -ون إأ’ ‘ رمضص -ان ب -نسص-ب-ة ت-ف-وق ألـ 30

باŸائة من ألعدد أ◊قيقي للتجار ألفوضصويÚ
’منية إأ ¤ألÎيث
وهو ما يدفع باŸصصالح أ أ
’سصوأق
قبل ألشصروع ‘ ألقضصاء على هذه أ أ
بشصكل نهائي.
ك -م -ا أضص -اف ألسص -ي -د ب-رأشص-دي أن مصص-ال-ح
’م- -ن وضص- -عت أول -وي -ات ضص -م -ن ﬂط -ط -ه -ا
أأ
’سص-وأق
أل -ع -م -ل -ي أل -رأم-ي إأ ¤أل-قضص-اء ع-ل-ى أ أ
’سصوأق
ألفوضصوية ،حيث سصيتم ألÎكيز على أ أ
ذأت ألسصمعة ألكبÒة من حيث مسصاهمتها ‘
أن- -تشص -ار أ÷رÁة ك -السص -رق -ات وأ’ع -ت -دأءأت
وترويج أıدرأت وهي معروفة لدى مصصالح
’م -ن وم -وضص -وع-ة –ت أŸرأق-ب-ة م-ن خÓ-ل
أأ
أنتشصار فرق أمنية بها سصوأء بالزي ألرسصمي أو

’سصوأق كان قد
أŸد ،Êعلما أن مثل هذه أ أ
رفضس أل -ن -اشص -ط-ون ب-ه-ا إأخÓ-ءه-ا رغ-م ت-وفÒ
ألبديل لهم.
’منية
‘ سصياق متصصل ،ترفضس أŸصصالح أ أ
’شصكال
حسصب ﬁدثنا -ألتحرك ◊ل هذأ أ إ’سصوأق ألفوضصوية دون
وألقضصاء على ظاهرة أ أ
مسص- -اع- -دة أ÷م- -اع- -ات أÙل- -ي -ة م -ن دوأئ -ر
وب -ل -دي -ات أŸط-ال-ب-ة ب-ت-وف Òب-دأئ-ل ع-ن ه-ذه
’سصوأق ‘ شصكل Óﬁت أو حتى مسصاحات
أأ
مهيأاة ينتقل إأليها ألتجار Ÿوأصصلة نشصاطهم
وأسصÎجاع أŸسصاحات ألقدÁة وألتي هي ‘
’صصل عبارة عن ‡رأت وطرق رئيسصية قبل
أأ
أن يتم غلقها من قبل ألتجار.

’سصÓمية ومؤوسصسصة عافية للزيوت
‘ إأطار عملية تضصامنية ب Úألكشصافة أ إ

www.el-massa.com
info@el-massa.com
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أختتام ألطبعة ألسصابعة لسصلسصلة ألدروسس أÙمدية

إابراز أاهمية الرد على ﬁاولت النيل من بيت النبوة

أختتمت سصهرة أول أمسس ألطبعة ألسصابعة لسصلسصلة ألدروسس أÙمدية ،ألتي تنظمها سصنويا
ألزأوية ألبلقايدية بوهرأن –ت ألرعاية ألسصامية لرئيسس أ÷مهورية وذلك بحضصور جمع
من ألعلماء وأŸدعوين.
@ ق/و

وت- -اب- -ع أ◊ضص- -ور ‘ آأخ- -ر ج- -لسص -ة م -ن ه -ذه
ألطبعة ،ألتي تناولت موضصوع ““أمهات أŸؤومن““Ú
ﬁاضص-رة ب-ع-ن-وأن ““أل-بشص-رى ‘ م-ن-اقب سص-ي-دت-نا
خديجة ألكÈى““ من تقد Ëألسصيد أحمد معزوز
وهو أسصتاذ بالزأوية ألبلقايدية.
وتطرق أÙاضصر إأ““ ¤أŸكانة ألسصامية““ أ’م
أŸؤومن Úخديجة (رضصي ألله عنها) و«ﬁبتها
ألكبÒة للرسصول (صصلى ألله عليه وسصلم) وألوفاء
ألذي كان بينهما““.
وذك -ر أÙاضص -ر أن ألسص -ي -دة خ -دي-ج-ة ك-انت
–ب زوجها ألرسصول (صصلى ألله عليه وسصلم)
““ﬁبة إأÁانية““ وذلك قبل ألبعثة و«تفانت ‘ حبه
وهي ألتي رغبت فيه زوجا ليصصلها إأ ¤ألله““.
وع -دد أ’سص -ت -اذ أح -م -د م -ع -زوز أل -ك -ث Òم-ن
فضصائل ألسصيدة خديجة ،حيث كانت ““أول خلق
‘ أإ’سصÓم بعد ألرسصول وأول زوجات ألنبي وهي
أول م- -ن صص- -ل- -ى ب- -ع- -د أل -رسص -ول وأول م -ن بشص -ر
با÷نة““.
كما أبرز أÙاضصر ““وفاء ألنبي (صصلى ألله
ع -ل -ي-ه وسص-ل-م) ل-لسص-ي-دة خ-دي-ج-ة أم أŸؤوم-ن‘ Ú
حياتها معه ألتي دأمت  25سصنة وكذأ بعد وفاتها،
حيث بقي يذكرها ويكرم صصديقاتها““ ،مشصÒأ إأ¤
أن ألرسصول (صصلى ألله عليه وسصلم) بعد فتح مكة
أقام بخيمة قرب ق Èألسصيدة خديجة.
وغ Òب - -ع- -ي- -د ع- -ن ب- -يت أل- -ن- -ب- -وة “ح- -ورت
أÙاضصرة ألتي قدمها سصهرة أأ’ربعاء أŸاضصي
ألدكتور أحمد عمر هاشصم عضصو هيئة كبار علماء
مصصر حول إأبرأز أهمية أÛالسس أÙمدية
(أل -دروسس أÙم -دي -ة) ‘ أل -رد ع-ل-ى ﬁاو’ت
ألنيل من بيت ألنبوة ،مضصيفا  ‘-هذأ ألصصدد-
““إأ Êأرى ‘ هذه أÛالسس أÙمدية أبلغ رد
على أولئك ألذين سصخروأ وتربصصوأ بكتاب ألله

وسصنة نبيه ‘ مسصلسصل عجيب من ألتطاول على
كتاب ألله وألتطاول على ألرسصول (صصلى ألله عليه
وسصلم) ‘ ﬁاولة للنيل من بيت ألنبوة““.
وذكر ألدكتور عمر هاشصم ،ألذي قدم مدأخلة
بعنوأن ““أم أŸؤومن Úألسصيدة عائشصة ألصصديقة
رضصي ألله عنها““ ،أن هذه ألدروسس أÙمدية
““ألنورأنية أŸباركة تنطلق من أأ’حاديث ألدينية
للرد على كل من يحاول ألنيل من بيت ألنبوة ومن
أمهات أŸؤومن( Úرضصي ألله عنهن).
كما تطرق ألدكتور عمر هاشصم ،ألذي يشصغل
أيضصا منصصب عضصو ›مع ألبحوث أإ’سصÓمية
من خÓل هذه أÙاضصرة ،إأ ¤مكانة ألسصيدة
عائشصة (رضصي ألله عنها) ،ألتي قال إأنها كانت
““مرجعية للصصحابة وأŸسصلم ‘ Úأمور ألدين
بعد وفاة ألرسصول (صصلى ألله عليه وسصلم) وكان
لها دور كب ‘ Òتبليغ رسصالة ألرسصول ألكر،““Ë
مضصيفا أن أم أŸؤومن Úعائشصة ،ألتي ““عاشصت ‘
بيت ألنبوة وألوحي يتنزل وهي مع رسصول ألله
(صصلى ألله عليه وسصلم)““ ،كانت ““تضصم إأ ¤جانب
ألعلم ألفقه وأ’جتهاد وأ◊كمة““.
كما وجه أÙاضصر ندأء إأ ¤أأ’مة أإ’سصÓمية
م -ن أج -ل ““ج -م-ع أل-ك-ل-م-ة““ و«ت-وح-ي-د ألصص-ف-وف““
و«أ’بتعاد عن أ’ختÓف““ ،مشصÒأ إأ ¤أن ““ألعدو
ألذي يÎبصس باأ’مة أإ’سصÓمية ““شصرسس““.
يذكر أن هذه ألطبعة من ألدروسس أÙمدية
نشصطها علماء من أ÷زأئر ومن عديد ألدول
أإ’سصÓمية وذلك طيلة  15يوما.
وتناولت أÙاضصرأت أŸقدمة خÓل هذه
ألطبعة شصخصصيات أمهات أŸؤومن Úوفضصائلهن
وسصÒه -ن ،إأضص -اف -ة إأ ¤م -وأضص -ي -ع ح -ول ألÎب-ي-ة
أأ’سصرية ‘ أإ’سصÓم وحقوق ووأجبات أŸرأة ‘
أإ’سصÓم وغ Òذلك من أÙاور أأ’خرى.

إأ ¤جانب رياضصيي أŸركب ألبÎو‹

سسوناطراك تكرم أابناء عمالها اŸتفوق ‘ Úشسهادة البكالوريا

توف Òكسسوة العيد لـ  ٣١٥0يتيما

حضصي  3150طف Óيتيما من  30و’ية أول أمسس بلباسس عيد ألفطر ““كسصوة كاملة““ ‘ إأطار عملية تضصامنية بادرت بها كل من ألكشصافة
’نتاج زيت أŸائدة ““عافية““ ،بحضصور وزير ألصصحة وألسصكان وإأصصÓح أŸسصتشصفيات،
’سصÓمية أ÷زأئرية بالتنسصيق مع أŸؤوسصسصة أ’قتصصادية إ
أ إ
ألسصيد جمال ولد عباسس.
@ م/أجاوت

’سصÓ-م-ي-ة،
وأك-د أل-ق-ائ-د أل-ع-ام ل-ل-كشص-اف-ة أ إ
ألسصيد نور ألدين بن برأهم ،على هامشس هذه
أل -ع -م -ل -ي -ة أل -تضص -ام -ن-ي-ة أل-ت-ي ن-ظ-مت ب-ف-ن-دق
““أل-ه-ي-ل-ت-ون““ ب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصصمة وألتي شصملت
’يتام ذكورأ وإأناثا من  6إأ14 ¤
’طفال أ أ
أأ
سصنة ،أن هذه أŸبادرة ألقيمة جاءت تتويجا
لتنسصيق وعمل مشصÎك ب ÚأŸنظومة ألكشصفية
’نتاج زيت أŸائدة بهدف
ومؤوسصسصة ““عافية““ إ
أ’لتفات إأ ¤ألفئات أÙرومة وألهشصة دأخل
’يتام ،خاصصة
’طفال أ أ
أÛتمع وعلى رأسصها أ أ
وأننا مقبلون على إأحياء عيد ألفطر أŸبارك.
وأوضصح أن هذه ألعملية ألتضصامنية مسصت
’طفال أليتامى على مسصتوى  30و’ية من
أأ
ألوطن أي Ãعدل  100طفل بكل و’ية ،مؤوكدأ
أن -ه -ا ك -ل-فت  8م Ó-ي Òسص -ن -ت-ي-م ج-زأئ-ري ”
–صصيلها من خÓل حملة تضصامنية باشصرت
بها ألكشصافة مع فرع مؤوسصسصة عافية ألعاŸية
با÷زأئر ‘ إأطار مبادرة ““دينار ألرحمة““ ألتي
” تسصطÒها منذ أول يوم من رمضصان .2012
كما أضصاف ألقائد ألعام للكشصافة أن عملية
–دي -د ق -ائ -م -ة أŸسص -ت -ف-ي-دي-ن ‘ إأط-ار ه-ذه
أŸبادرة أÒÿية ألتضصامنية “ت على ضصوء
عمل جوأري قامت به فرق وأفوأج ألكشصافة
’سص Ó-م -ي -ة عﬂ Èت -ل -ف أح -ي -اء أل -ب -ل-دي-ات
أإ
وأل-و’ي-ات ،م-ن-وه-ا  ‘-ألسص-ي-اق -ب-ج-ه-ود ك-ل
’ط -رأف أل -ت -ي سص -اه -مت ع -ل -ى ط -ري -ق -ت -ه -ا
أأ
أÿاصصة ‘ إأ‚اح هذه أŸبادرة ألتي تسصعى
’ط-ف-ال
إأ ¤إأدخ -ال أل -ف-رح-ة وأل-ب-ه-ج-ة ع-ل-ى أ أ
’يتام ،خاصصة ‘ أŸناسصبات ألدينية كشصهر
أأ
رمضصان وعيد ألفطر أŸبارك.
وحيا -باŸناسصبة -ألتنسصيق أŸشصÎك بÚ
أŸن-ظ-م-ات أÒÿي-ة وأ÷م-ع-ي-ات أل-تضص-ام-ن-ية
وأŸؤوسصسصات أ’قتصصادية ألعمومية وأÿاصصة
‘ Œسصيد مثل هذه أŸبادرأت أÒÿية ،دأعيا
’ع -م -ال ‰وذج -ا ل -ت -ح -ف -ي-ز
إأ ¤ج -ع -ل ه -ذه أ أ
أل -ق-ط-اع أ’ق-تصص-ادي وأÛت-م-ع أŸد Êع-ل-ى
ح-د سص-وأء ل-ت-وسص-ي-ع أÿدم-ة أل-تضص-ام-ن-ي-ة ألتي
“يز أصصالة أÛتمع أ÷زأئري.
وب- -دوره ،أشص- -اد وزي- -ر ألصص- -ح- -ة وألسص- -ك -ان

وإأصص Ó-ح أŸسص -تشص -ف -ي -ات ،ألسص-ي-د ج-م-ال ول-د
عباسس ‘ ،تدخله ،بهذه أŸبادرة ألتي وصصفها
ب-ال-رم-زي-ة وت-ع-كسس أل-ط-اب-ع أل-تضص-ام-ن-ي أل-ذي
Áيز جمعيات ومنظمات أÛتمع أŸد‘ Ê
’سصÓمية إأ¤
أ÷زأئر وعلى رأسصها ألكشصافة أ إ
ج -انب أل -ق -ط -اع أ’ق -تصص -ادي أل -ذي م -ا ف -ت-ئ
يسصاهم بدوره ‘ مثل هذه ألعمليات أÒÿية،
م -ع -تÈأ أن ه-ذه أÿط-وة أل-ن-ب-ي-ل-ة Œسص-د روح
أŸوأط-ن-ة وتسص-ع-ى ل-ت-ح-ق-ي-ق أوأصص-ر أل-تÓ-ح-م
أ’جتماعي ب Úأ÷زأئري.Ú
كما شصدد أŸتحدث على ضصرورة توسصيع
م -ث -ل ه -ذه أŸب -ادرأت وأل -ع -م-ل ع-ل-ى إأشص-رأك
جميع ألفاعل ‘ ÚأÛتمع لÎقية أÿدمة
ألتضصامنية وألتكفل أك Ìبالفئات أÙرومة

وألهشصة.
يذكر أن مبادرة توزيع كسصوة ألعيد على
’ي -ت -ام ج -اءت ت -ك -م -ل -ة ل -لÈن -ام-ج
’ط -ف -ال أ أ
أأ
أل-تضص-ام-ن-ي أل-وط-ن-ي ،أل-ذي سص-ط-رته ألكشصافة
’سصÓمية أ÷زأئرية Ãناسصبة شصهر رمضصان
أإ
أŸع-ظ-م وأل-ذي سص-ج-ل أل-ع-دي-د م-ن أل-ع-مليات
ألتطوعية وأÒÿية على غرأر فتح  59مطعم
إأفطار ع 16 Èو’ية لتقد Ëأزيد من  10آأ’ف
وجبة إأفطار سصاخنة يوميا فيما يخصس إأفطار
ألصصائم Úوعابري ألسصبيل ،إأضصافة إأ ¤تنظيم
أل -ع -دي -د م -ن أŸسص -اب -ق-ات أل-ث-ق-اف-ي-ة ل-ف-ائ-دة
أŸسص - -اج ÚوأÙب- -وسص ‘ Úإأط- -ار Œسص- -ي- -د
’دم-اج أŸسص-ط-رة م-ن ق-ب-ل
سص -ي -اسص -ي-ة إأع-ادة أ إ
ألدولة.

ن - -ظ - -مت شص - -رك - -ة سص- -ون- -اط- -رأك ،أول أمسس
با÷زأئر ألعاصصمة ،حف Óعلى شصرف أŸتفوقÚ
‘ شصهادة ألبكالوريا من أبناء عمالها وعدد من
ري- -اضص- -ي- -ي أŸركب أل- -بÎو‹ ب- -حضص -ور وزي -ري
أل -ط -اق -ة وأŸن -اج -م ،ألسص -ي -د ي -وسص -ف ي-وسص-ف-ي،
وألشص -ب -اب وأل -ري-اضص-ة ،ألسص-ي-د أل-ه-اشص-م-ي ج-ي-ار،

إأجرأءأت صصارمة لتفادي كارثة رمضصان  2005باÿروب

لزيد من  420طف Óمعوزا بقسسنطينة
ختان جماعي أ
أحصصت مديرية ألصصحة وألسصكان بو’ية قسصنطينة أزيد من  420طف Óمن ألعائÓت أŸعوزة معنيا بعملية أÿتان أ÷ماعي أ›ÈŸة ‘
ليلة ألـ  27من رمضصان Ãناسصبة ليلة ألقدر على مسصتوى ﬂتلف أŸؤوسصسصات أ’سصتشصفائية بالو’ية.

@ ألزب /Òز

و أكدت مصصادر من مديرية ألصصحة بالو’ية أن ألعملية سصتشصرف
ع-ل-ي-ه-ا ك-ل م-ن م-دي-ري-ة أل-نشص-اط-ات أ’ج-ت-م-اع-ي-ة وأŸكتب ألو’ئي
للهÓل أ’أحمر أ÷زأئري بالتنسصيق مع مديرية ألصصحة ،وقد عرفت
ألعملية تهيئة كافة ألÎتيبات ألÓزمة لتفادي أية أنز’قات.
وسصيتم خÓل هذه ألعملية ألتضصامنية توزيع ألبسصة أÿتان وهدأيا
ع -ل -ى أ’أط -ف-ال أŸع-ن-ي ،Úوسص-يشص-رف ع-ل-ي-ه-ا ،أط-ب-اء ج-رأح-ون م-ن
موؤسصسصات أسصتشصفائية عمومية أو خاصصة بعد ألقرأر ألذي أتخذته
وزأرة ألصصحة وألسصكان وأإصصÓح أŸسصتشصفيات من خÓل ألتعليمة
ألوزأرية رقم  06ألتي أصصدرتها سصنة  2006وألقاضصية Ãنع عملية
أÿت -ان خ -ارج ه -ذه أŸوؤسصسص -ات ب-ع-د أل-ك-ارث-ة أل-ت-ي وق-عت ب-ب-ل-دي-ة
أÿروب خÓل شصهر رمضصان من سصنة  2005وألتي رأح ضصحيتها 17
طف Óبسصبب عدم صصÓحية أ’أجهزة أŸسصتعملة ‘ عملية أÿتان،
حيث أصصيبوأ بجروح متفاوتة أÿطورة منهم  12أإصصاباتهم كانت
خطÒة فيما أصصيب طفÓن أآخرأن بعاهة مسصتدÁة بعد فقدأنهم
للعضصو ألذكري.
وقد طالبت وقتها عائÓت أ’أطفال ضصحايا أÿتان أ÷ماعي

ببلدية أÿروب بقسصنطينة تعويضصا قدره  14مليار سصنتيم من خÓل
رفعهم لدعوى أإدأرية زيادة على رفع دعوى قضصائية أخرى ضصد
ب -ل -دي-ة أÿروب أل-ت-ي ن-ظ-مت ع-م-ل-ي-ة أÿت-ان أ÷م-اع-ي وأت-ه-م-وه-ا
بالتقصص ‘ Òألتكفل با’أطفال ألضصحايا ‡ا أدى أإ ¤وقوع ألكارثة.
وكانت أÙكمة قد فصصلت ‘ ألدعوى أ÷زأئية وألتي أيدتها
أÙكمة ألعليا بدأية سصنة  2011بعدما أدأنت ألطبيب ÚأŸكلفÚ
بعملية أÿتان با◊بسس لسصنت Úنافذت Úودفع غرأمة مالية مقدرة بـ
 5أآ’ف دينار رغم ﬁاولة ألطاقم ألطبي أإلقاء أللوم على أ’أجهزة
أŸسصتعملة وألتي تاأثرت با’ضصطرأبات ‘ ألتيار ألكهربائي ،فيما
بر أت أÙكمة أŸمرضص.Ú
لÓإشصارة ،فاإن وزأرة ألصصحة أخذت على عاتقها ألتكفل ألطبي
بالضصحايا –ت أإشصرأف ألÈوفيسصور حنطالة ،ألذي أوكلت أإليه
مهمة ألعÓج ،حيث قام هذأ أ’أخ Òبالعديد من ألعمليات ألدقيقة
للطفل Úحسص ÚوياسصÃ Úسصتشصفى بني مسصوسس بالعاصصمة بعدما
رفضس أط-ب-اء ب-ل-ج-ي-ك-ي-ون أإج-رأء أل-ع-م-ل-ي-ة أ÷رأح-ية بÈوكسصل على
ألطفل Úبحجة صصغر سصنهما.

وأل -رئ -يسس أŸدي -ر أل -ع -ام ل-لشص-رك-ة ،ألسص-ي-د ع-ب-د
أ◊ميد زرق ،Úو‡ثلي ألنوأدي ألرياضصية.
وشصمل هذأ ألتكر 60 Ëمتفوقا ‘ شصهادة
ألبكالوريا من أبناء عمال ألشصركة ıتلف أنحاء
ألقطر –صصلوأ على معدل  16من  20وما فوق
بجانب عدد من رياضصيي أŸركب ألبÎو‹ من
ﬂتلف أنوأع ألرياضصات.
ونوهت ألسصيدة ياسصم Úميتور Êمن مديرية
أ’تصص -ال ب -اسص -م إأط-ارأت ألشص-رك-ة ب-اÛه-ودأت
ألتي تبذلها هذه أŸؤوسصسصة أŸوأطنة من أجل
تشص -ج -ي -ع أب -ن -اء ع -م -ال-ه-ا ع-ل-ى أل-درأسص-ة ووضص-ع
أل -وسص -ائ-ل ألÓ-زم-ة لÎق-ي-ة ك-ل أن-وأع أل-ري-اضص-ات
با÷زأئر.
وكان أ◊فل فرصصة سصانحة للمنظم ÚللتذكÒ
ب-ال-ن-ج-اح أل-ذي ح-ق-ق-ه أل-ع-دأء أ÷زأئ-ري توفيق
ﬂلو‘ ،ألذي –صصل على أŸيدألية ألذهبية
ب -اأ’ل -ع-اب أأ’وŸب-ي-ة أل-ت-ي –تضص-ن-ه-ا أل-ع-اصص-م-ة
ألÈيطانية لندن.
ك -م -ا ” -ب -اŸن-اسص-ب-ة -ع-رضس ب-عضس ألصص-ور
◊ف Ó-ت ألسص -ن -وأت أŸاضص -ي -ة أل-ت-ي ” خÓ-ل-ه-ا
تكر ËأŸتفوق ‘ Úشصهادة ألبكالوريا من أبناء
ع-م-ال شص-رك-ة سص-ون-اط-رأك وأل-رياضصي ÚألتابعÚ
لنوأدي ألشصركة.
وقد “يز أ◊فل بطابع خاصس ،حيث تزأمن
م -ع أ’ح-ت-ف-ال ب-ال-ذك-رى أÿمسص ÚلÓ-سص-ت-قÓ-ل
ألوطني و–ضص Òألشصركة لÓحتفال بنصصف قرن
على إأنشصائها ‘ سصنة  ،1963حيث سصتشصرع ‘
تنظيم عدة تظاهرأت ولسصنة كاملة أبتدأء من
نهاية ألسصنة أ÷ارية .2012
وق-د أح-ي-ا ه-ذه ألسص-ه-رة أل-رمضص-ان-ي-ة مطرب
أ◊وزي نصصر ألدين شصاو‹ ،ألذي أمتع ألعائÓت
بباقة من أغانيه أŸعروفة(.وأ)

السسبت  23رمضسان  1٤33هـ
اŸوافق  11أاوت  2012م العدد ٤718
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الكهرباء توقف الÎامواي

’نقطاعات اŸتكررة ‘ التيار الكهربائي من
إانتقلت أازمة ا إ
اŸواط-ن Úوال-ت-ج-ار إا ¤وسس-ائ-ل ال-ن-ق-ل ي-تقدمهم الÎامواي
ً
الذي توقف اÿميسس اŸاضسي عن العمل متسسببا ‘ حالة من
’ضسطراب لدى غالبية اŸسسافرين الذين تعودوا
الفوضسى وا إ
على هذه الوسسيلة رغم حداثة إاسستعمالها ،وما زاد من أازمة
اŸسس-اف-ري-ن ه-و ت-راج-ع ح-افÓ-ت ال-نقل ا÷ماعي على طول
خط الÎامواي وذلك منذ بدء تشسغيله.

إانقطاع الكهرباء يحدث حالة طوارئ

عـ ـ ـذر أاقبـ ـ ـ ـح م ـ ـ ـ ـ ـن ذنـ ـ ـ ـ ـ ـب

’نقطاعات اŸتكررة للتيار الكهربائي بتعرضس كوابلها إا¤
بررت شسركة توزيع الكهرباء والغاز لو’ية ا÷زائر ا إ
التخريب والسسرقة وهو تÈير  ⁄يسستسسغه اŸواطنون الذين إاعتÈوها تخريفات ’ معنى لها على إاعتبار أان
’قÎاب منها على عكسس خيوط وأاسسÓك الهاتف
خيوط الربط و الكوابل ذات ضسغط عال وبالتا‹ ’ Áكن ا إ
ال-ت-ي Áك-ن إاق-تÓ-ع-ه-ا بسس-ه-ول-ة ودون أاي خ-ط-ر...وي-ب-دو أان مصسالح سسونلغاز عجزت عن مواجهة إاحتجاجات
اŸواطن Úومواجهتهم بحقيقة أانها  ⁄تف بوعودها اŸتعلقة بتوسسيع شسبكتها اÿاصسة بإا‚از اÙو’ت لتغطية
العجز والطلب.

““‚مة““ تنظم فطورًا على شسرف اإلعÓميÚ

’ربعاء اŸنصسرمÃ ،ناسسبة
نظم متعامل الهاتف اÙمول ""‚مة"" ،ليلة ا أ
شسهر رمضسان الكر ،Ëفطورًا رمضسانيًا وسسهرة حميمية على شسرف مسسؤوو‹
’عÓم الوطنية ،وذلك Ãطعم ملعب ""القولف"" بدا‹ إابراهيم
وسسائل ا إ
بالعاصسمة .وباŸناسسبة أاشساد اŸدير العام Ÿؤوسسسسة ""‚مة"" السسيد جوزيف
’عÓم،
جاد ،بالعÓقات اŸتميزة التي تربط ""‚مة"" بشسركائها ‘ ›ال ا إ
’ول من
’يجابية التي سسجلتها مؤوسسسسته خÓل السسداسسي ا أ
منوها بالنتائج ا إ
العام ا÷اري"" .كما ” خÓل هذا اللقاء ا◊ميمي الذي تنظمه ""‚مة""
للمرة السسادسسة على التوا‹ ،عرضس الفيديو كليب ا÷ديد الذي أانتجته
""‚مة"" تكرÁاً للفقيدة وردة ا÷زائرية ،والذي يشسارك فيه الفنانان
بعزيز وخالد .وحسسب بيان اŸتعامل حول التظاهرة فإان ""‚مة"" تؤوكد
’عÓمي Úمكانتها كشسريك ‡يز
من خÓل هذه النشساطات اıتلفة Œاه ا إ
ÓعÓم والصسحافة الوطنية.
ل إ

 400ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالـ ـ ـة إاعتداء على سسونلغاز سسن ـ ـ ـ ـوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـًا
تسسجل مصسالح سسونلغاز بالعاصسمة أازيد من  ٤00حالة إاعتداء سسنويا كلفت الشسركة
خÓل سسنة  2011أاك Ìمن  ٩2٦مليار دنيار ،مسسجلة إارتفاعً معتًÈا مقارنة بسسنة
 ،2010وت--ت--م--ث--ل ه--ذه ا◊ا’ت حسسب مصس--ال--ح الشس--رك--ة ب--و’ي--ة ا÷زائ--ر ‘
’ع-ت-داءات ع-ل-ى شس-ب-ك-ة ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از اŸسس-ج-ل-ة م-ن خÓل عمليات ا◊فر
ا إ
’شس-خ-اصس ،حيث تعت Èهذه
وال-ت-ه-ي-ئ-ة سس-واء م-ن ط-رف اŸؤوسسسس-ات ال-ع-ام-ل-ة أاو ا أ
’سسباب التي تقف وراء اÿسسائر اŸسسجلة لدى مصسالح اŸؤوسسسسة كما
اıالفات أاهم ا أ
’ع-ت-داءات ‘ ح-ا’ت ال-غشس م-ن ط-رف اŸواط-ن Úحيث أان معظم
ت-ت-م-ث-ل ه-ذه ا إ
اÿسسائر اŸسسجلة  -حسسب ذات اŸسسؤوول -ترجع بشسكل كب Òإا ¤عمليات الغشس التي
يقوم بأاغلبيتها اŸواطن سسواء ‘ السسكنات أاو اÓÙت Œارية ،حيث سسجلت مصسا◊ه
ب-ال-ع-اصس-مة إارسسال أاك Ìمن  1٦7إاشس-ع-ارًا بقيمة  3٦0م-ل-ي-ون دينار ،وأاوامر بقطع
الكهرباء بسسبب Œاوزات مسسجلة من طرف زبائن اŸؤوسسسسة بلغت قيمتها  178مليون
دنيار

ﬂلو‘...
تائه ‘
زرالدة !؟
عÌت ف-----رق-----ة
ت--اب--ع--ة ل-ل-درك
ال--وط--ن--ي ع--ل--ى
ط-ف-ل ‘ ال-ث-ال-ثة
م-ن ال-ع-م-ر ت-ائ-هً-ا
ب--إاح--دى شس--وارع
م-دي-ن-ة زرالدة و
ذلك ن-----ه-----اي----ة
’سس--ب-وع اŸاضس-ي
ا أ
وعندما سسؤول هذا
’خ Òعن إاسسمه
ا أ
 ⁄ي--ت--وق-ف ع-ن
ت-----ك-----رار إاسس-----م
ﬂلو‘ وأانه يقيم
ب----ح---ي ال---دي---ار
اÿمسس
باÙمدية،وبعد
إاج-رائها إاتصسا’ت
’من
م-ع مصس-ال-ح ا أ
التابعة
للمحمدية
Óسس-ت-فسس-ار ع-ن
ل -إ
’سسم
عائلة بهذا ا إ
ي--ك--ون ق--د ضس-اع
م--ن-ه-ا ط-ف-ل-ه-ا ⁄
Œد أاي أاث--ر ل--ه--ا
ل--ت-ح-ول ال-ط-ف-ل
ل--دى ال--ه--ي--ئ--ات
اıتصسة إا ¤حÚ
إايجاد عائلته.
وي-ب-دو أان الطفل
م--ن شس--دة سس--م-اع
ال-ن-اسس يتحدثون
ع----ن ال----ب----ط---ل
’وŸب--ي ﬂل--و‘
ا أ
’سس-م
راح ي--ردد ا إ
بإاسستمرار.

’فطار
أاح-دثت ان-ق-ط-اع-ات ال-ك-ه-رب-اء م-ب-اشسرة عقب ا إ
بسس--اع-ة ‘ ب-ل-دي-ة ب-اشس ج-راح و ضس-واح-ي-ه-ا ح-ال-ة م-ن
الطوارئ ،حيث سساد الظÓم باŸنطقة ‡ا أادى إا ¤إايقاف
صسÓ-ة الÎاوي-ح و إاغÓ-ق أاب-واب اŸت-اج-ر أام-ام اŸواطنÚ
ال-ذي ت-وج-ه-وا ‘ سس-ه-رات رمضس-ان لشس-راء أال-بسس-ة العيد
اŸبارك ،كما توقفت حركة الراجل Úمن شسدة الظÓم.

الأرندي يهنئ ﬂلو‘ على فوزه

’رندي"" العداء
ه-ن-أا ح-زب ال-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي الدÁقراطي ""ا أ
توفيق ﬂلو‘ الذي فاز باŸيدالية الذهبية ‘ سسباق  1500مÎ
’وŸبية.
’لعاب ا أ
بالعاصسمة الÈيطانية لندن التي –تضسن ا أ
وج-اء ‘ نصس ال-ت-ه-ن-ئ-ة ""ب-ب-ال-غ ال-غبطة والسسرور تلقى السسيد
’م Úالعام للتجمع الوطني الدÁقراطي فوز
أاحمد أاويحيى ا أ
العداء ا÷زائري توفيق ﬂلو‘ باŸيدالية الذهبية ‘ أاوŸبياد
لندن بعد تفوقه على أاصسحاب ا’ختصساصس العاŸي ‘ Úسسباق
 1500م .Îوبهذه اŸناسسبة السسعيدة ’ يسسعنا نحن ‘ عائلة
التجمع الوطني الدÁقراطي إا’ أان نتقدم بتهانينا اÿالصسة
للبطل ا÷زائري الذي أاهدى الذهب للجزائر وللعرب"".

من الذي
ثََقب “ثال
الأم Ò؟

لقد صسدق اŸثل الشسعبي الذي يقول
’مÒ
حلها عماها"" ‘ “ثال ا أ
""جاء يك ّ
عبد القادر بقلب العاصسمة الذي
خضسع منذ أايام لعملية إاعادة دهن
غ ÒضسروريةÃا أان التمثال
مصسنوع من الÈونز ،لكن بعد
نزع السستار اÙاط به أاثناء
’شسغال تب Úأان التمثال،
ا أ
تشسكل به ثقب شسوه منظره،
مثلما يظهر على الصسورةالتي إالتقطتها ""اŸسساء""-
والسسؤوال اŸطروح متى
يصسلح هذا النصسب
الضسخم الذي صسنع ‘
اÿارج لتخليد زعيم
اŸقاومة ومؤوسسسس
الدولة ا÷زائرية ؟.

سسوق جملة للسسمك مرتقب بوهران

سستحظى وهران بسسوق جملة للمنتجات البحرية سسيتم إا‚ازها وفق اŸقاييسس اŸعمول بها.
ويعرف اŸشسروع الذي سسيتم تشسييده على مسساحة تÎبع على أاك Ìمن  3آا’ف م Îمربع داخل
سسوق ا÷ملة للخضسر و الفواكه تقدمًا كبًÒا ‘ مرحلة التخطيط.
وسس-ي-تضس-م-ن اŸرف-ق ال-ذي ي-ه-دف إا ¤ت-ط-وي-ر ع-ملية تسسويق اŸنتجات الصسيدية و ضسبط سسوق
السسمك بالو’ية عدة أاجنحة ﬂصسصسة لبيع السسمك الطازج واÛمد وكذا أاحواضس منتجات
’سسماك
ت-رب-ي-ة اŸائ-ي-ات .كما سسيتم إا‚از 7غ-رف ل-ل-تÈي-د و م-ط-ع-م Úم-تخصسصس ‘ Úطهي ا أ
Ãختلف أانواعها يÎبع كل واحد منهما على  200م Îمربع إاضسافة إا ¤مرافق أاخرى. .

السصبت  23رمضصان  1٤33هـ
اŸوافق  11أاوت  2012م العدد ٤718
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تأاخر توزيع ““كوطات““ السشكن الÎقوي اŸدعم ببلديات العاصشمة
عرفت عملية توزيع حصصصص البلديات من السصكن الÎقوي اŸدعم بالعاصصمة تأاخرًا كبًÒا  ⁄يكن
’وعية العقارية اÙتضصنة لذات اŸشصاريع
منتظرًا على الرغم أان الوصصاية كانت قد أاكدت بتوف Òكل ا أ
السصكنية واŸتعلقة أاسصاسص بـ  6آا’ف وحدة سصكنية.
@ كر.Ëب
واأف -ادت مصص -ادر م -ط -ل -ع-ة اأن اأغ-ل-ب-ي-ة
اÛالسص اÙل-ي-ة ت-ن-ت-ظ-ر ب-ف-ارغ الصصÈ
من اأجل ا◊صصول على ""الكوطة"" اÿاصصة
ب- -ه- -ا ضص -م -ن مشص -اري -ع السص -ك -ن الÎق -وي
اŸدعم ،الذي من شصاأنه اأن يقضصي بشصكل
كب Òعلى اأزمة السصكن ،لسصيما اأن عدد
ال -ط -ل -ب -ات ع-ل-ى ه-ذا ال-ن-وع م-ن الÈام-ج
السص-ك-ن-ي-ة ب-اتت الأك Ìط-ل-بً-ا  ،ع-ل-ى غ-رار
الطلبات اŸوجهة للحصصول على سصكنات
اإجتماعية اإيجارية.
و‘ نفسص السصياق اأكد بعضص روؤسصاء
البلديات بالعاصصمة وجود عدد كب Òمنها
 ⁄تسص -ت -ف -د م -ن حصصصص سص-ك-ي-ن-ة خ-اصص-ة
ب-السص-ك-ن ال-تسص-اه-م-ي ،اأم-ام العدد القليل
للحصصصص السصكنية اŸوجهة لها ‘ اإطار
السص -ك -ن الإج -ت -م -اع -ي ،م -ع ال-ع-ل-م اأن 9٠
باŸائة من الإسصتقبالت التي يقوم بها
اŸن -ت -خ -ب -ون اÙل -ي -ون ت -ت -م -ح-ور ح-ول
مشصكل السصكن.
وي-ع-ل-ق ""الأم-ي-ار"" ،وسص-ك-ان ال-عاصصمة
اآم- -ال ك- -بÒة ع- -ل- -ى ا◊صص- -ة السص- -ك- -ن- -ي -ة
اŸم- -ن- -وح- -ة ل- -ل -ولي -ة ،واŸق -در بـ 6٠٠٠
وح -دة سص -ك -ن-ي-ة ت-رق-وي-ة م-دع-م-ة ،خÓ-ل
السصداسصي الأول من السصنة ا÷ارية ،اإل
اأن الإنتظار طال  ،لسصيما اأن السصداسصي
الأول م- -ن سص- -ن- -ة  ٢٠١٢ق -د اإن -ت-ه-ى دون
توجيه اأي حصصة سصكنية.
واأف - -ادت مصص - -ادر مسص - -وؤول - -ة ب- -ولي- -ة
ا÷زائر اأن كل اأشصكال الدراسصات التقنية
قد اإنتهت بشصاأن هذه ا◊صصة اŸعتÈة
وذلك ب -ال -ت -نسص -ي -ق م -ع م -دي-ري-ة ال-ت-ع-مÒ
والسصكن ،مشصÒة اأن ا◊صصة السصكنية كان
م - - -ن اŸف - - -روضص اإ‚ازه- - -ا ‘ غضص- - -ون
السص - -داسص- -ي الأول ا÷اري ‘ ،اإن- -ت- -ظ- -ار
توزيع مشصاريع سصكنية ‡اثلة لحقًا.
وتابعت اŸصصادر اŸطلعة ‘ حديثها

لـ«اŸسص -اء"" اأن ال -ل -ج -ان اıتصص -ة ع -ل -ى
مسص- -ت- -وى ال -دوائ -ر الإداري -ة اإن -ت -هت م -ن
اŸع -اي -ن -ة والإخ -ت-ي-ار ال-ن-ه-ائ-ي لÓ-أوع-ي-ة
ال-ع-ق-اري-ة اŸزم-ع اإسص-ت-غÓ-لها ‘ Œسصيد
مثل هذه اŸشصاريع السصكنية ،وذلك بعد
“كن الولية من ا◊صصول على ما يفوق
 6١3ه- -ك- -ت- -اراً ضص- -م -ن م -رسص -وم وزاري
خصصصص ل - -ل- -ع- -اصص- -م- -ة ف- -ق- -ط م- -ن اأج- -ل
اإسصتكمال برنامج السصكن بالولية ،حيث
من اŸنتظر اأن تتوزع اŸشصاريع السصكنية
ا÷ديدة بصصيغة السصكن الÎقوي اŸدعم
ع-ل-ى ع-دة دوائ-ر اإداري-ة م-ن ب-ي-ن-ه-ا ،ب-ئ-ر
م -راد رايسص ،ا◊راشص ،ال -دار ال -ب -يضص -اء،
ال -روي -ب -ة ،وب -راق -ي وذلك حسصب ت -واج -د
ب -عضص اŸسص -اح -ات ال -ف Ó-ح -ي -ة ال -ت -ي ”
اإدماجها ضصمن القطاع العمرا Êبالنظر
اإ ¤ت -راج -ع نسص -ب -ة اŸردودي-ة ال-فÓ-ح-ي-ة
بها.
و‘ هذا السصياق اأكدت اŸصصالح اأن
الأوعية العقارية الفÓحية اŸد›ة ‘
القطاع العمرا Êموؤخراً بولية ا÷زائر

توف Òالضشروريات هاجسش السشكان
يناشصد سصكان حي  500مسصكن ،الواقع Ãركز درقانة التابع لبلدية برج الكيفان شصرق العاصصمة ،اŸصصالح اÙلية تسصطÒ
برامج تنموية من شصأانها التقليل من متاعبهم اليومية خاصصة ما تعلق بجملة من اŸشصاكل التي نّغصصت عليهم حياتهم
’ضصافة إا ¤السصوق الفوضصوي
وأارهقت كاهلهم’ ،سصيما غياب غاز اŸدينة ،قلة اŸاء الصصالح للشصرب ،إاهÎاء اŸصصاعد ،با إ
الذي قام أاصصحابه بغلق مداخل العمارات بصصفة شصبه كلية ،وكذا ما يخلفه من كميات هائلة من النفايات.
@ فريال.ح

$
يومية إاخبارية وطنية

شصركة ذات أاسصهم
رأاسصمالها  6.000.000د.ج
الرئيسص المدير العام
مسصؤوول النشصر
تيڤان عبد الرحمان
مدير التحرير
أاحمد مرابط

’جتماعي :
المقر ا إ
دار الصصحافة عبد القادر سصفير
 القبة  -الجزائر العاصصمةصص ب  237حسصين داي 16008

مديرية التحرير :
 51شصارع العربي
بن مهيدي  -الجزائر
الهاتف)021( 7٤ .57. 99 :
الفاكسص)021( 7٤ .57. 90 :

 89مليار سشنتيم لتحسش Úاإلطار اŸعيششي لسشكان بئر توتة
يطالب سصكان بلدية بئر توتة السصلطات اÙلية بتجسصيد مشصاريع تنموية وإا‚از مرافق
ضصرورية على مسصتوى ﬂتلف أاحياء البلدية التي ’ تزال بحاجة إا ¤ذلك ،حيث تشصهد
 Óا◊فر طرقاتها hتشصهد
ع-دة أاح-ي-اء غ-ي-اب اŸراف-ق ال-ع-م-وم-ية والتهيئة ا◊ضصرية إاذ “ أ
’خر النفايات التي تشصكل ديكورًا
قنوات صصرف بعضص عماراتها إانسصدادًا وتنتشصر ببعضصها ا آ
مقرفاً.
@ أانية ب

ك-م-ا يشص-ت-ك-ي سص-ك-ان ب-ل-دي-ة ب-ئ-ر ت-وتة من
ن -قصص ‘ ح -اف Ó-ت ن -ق -ل اŸسص-اف-ري-ن وه-و
Óن -ت-ظ-ار سصاعات
األم -ر ال -ذي أادى ب -ه -م ل  -إ
طويلة باŸوقف لوصصول وسصائل النقل ،ول
زال اŸواطنون يشصكلون طواب Òاإلنتظار ‘
ﬁطات ا◊افÓت واŸواقف اıصصصصة
للنقل عسصاهم يحظون بوسصيلة نقل تقربهم
من بيوتهم وتختصصر سصاعات إانتظارهم ‘
مواقف نقل اŸسصافرين مطالب Úالسصلطات
بفتح خطوط داخلية تربط بئر توتة بسصيدي
أاﬁمد وبئر توتة ببابا علي.على صصعيد آاخر
دعوا السصلطات إا ¤توف Òاإلنارة العمومية
ببعضص األحياء على غرار حي زوين الذي
يشصكو سصكانه إانعدام اإلنارة العمومية األمر
‡ا سص -ه -ل ل -ل -م -ن -ح -رف Úإاسص-ت-غÓ-ل ف-رصص-ة
Óعتداء على اŸواطن،Ú
الظÓم ا◊الك ل إ
باإلضصافة إا ¤مطلب إا‚از ‡هÓت ببعضص
األح -ي -اء ال -ت -ي تشص -ه -د ح -رك-ي-ة م-ن طرف
السصائق Úالذين ل يحÎمون قانون اŸرور
وي-ج-ت-ازون األح-ي-اء بسص-رع-ة م-ع-رضص Úحياة
السصكان خاصصة األطفال إا ¤اÿطر.وصصرح
ب -عضص اŸواط-ن-ون أان-ه-م يضص-ط-رون ل-ل-ت-وج-ه
ن- -ح- -و ﬁط- -ة ال- -ق -ط -ار ال -ت -ي ت -ب -ع -د ع -دة
كيلومÎات عن مقر سصكناهم .كما يشصتكي
أاولياء تÓميذ بلدية بئر توتة من اإلكتظاظ
ا◊اصص- -ل ‘ اŸؤوسصسص -ات الÎب -وي -ة خ -اصص -ة
باŸتوسصطات وال- -ث- -ان- -وي- -ات بسص -بب ÷وء
تÓميذ كل من بلديات اÿرايسصية والدويرة
وأاولد الشص - -ب - -ل إا ¤اŸؤوسصسص - -ات الÎب - -وي- -ة
اŸتواجدة ب-ب-ئ-ر ت-وت-ة م-ط-ال-ب Úالسص-لطات
بإا‚از مؤوسصسصات تربوية أاخرى على غرار
ثانوية لتخفيف الضصغط حيث توجد واحدة
فقط باإلضصافة إا ¤مطلب توف Òمطاعم
م -درسص-ي-ة خ-اصص-ة ل-ه-ؤولء ال-ذي-ن ي-ب-ع-د م-ق-ر
سص - - -ك - - -ن - - -اه - - -م ع - - -ل- - -ى اŸدارسص ب- - -ع- - -دة
ك -ي -ل -ومÎات.م -ن ج -ه -ت -ه -م ي -ط -الب سص-ك-ان
األحواشص اŸتواجدة على مسصتوى بلدية بئر
ت-وت-ة السص-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ب-إال-ت-ف-ات-ة ل-تسص-وية
إانشصغالتهم ‘ ال -ق -ريب ال-ع-اج-ل .وي-ف-ت-ق-ر

سصيتم اإسصتغÓلها ‘ Œسصيد ثÓثة اأقطاب
ال -ث Ó-ث -ة سص -ك -ن -ي -ة كÈى ت -ك -ون م-رف-وق-ة
بالهياكل الإدارية والÎفيهية الضصرورية
وفق التعليمة التي اأملتها وزارة السصكن،
والعمران ،واأكد عليها وا‹ الولية‘ ،
عدة مناسصبات.
كما اأعطت اŸصصالح الولئية تعليمات
صص -ارم -ة اإ ¤ك -اف -ة اŸدي -ري-ات ال-وصص-ي-ة
لسص-ي-م-ا م-دي-ري-ت-ي السص-ك-ن ،والتعم Òمن
اأج -ل الÎك -ي -ز ع -ل -ى الأ‰اط اŸع-م-اري-ة
اŸم -ي -زة ،لسص -ي-م-ا م-ن ح-يث ال-دراسص-ات
التقنية التي اإشصÎط فيها اأن تكون تضصع
ب - -ع Úالإع- -ت- -ب- -ار الصص- -ب- -غ- -ة ا÷م- -ال- -ي- -ة
ل-ل-ت-ج-م-ع-ات السص-ك-ن-ي-ة ،وه-و الأم-ر ال-ذي
شص - -دد ع - -ل - -ي- -ه وا‹ ال- -ع- -اصص- -م- -ة خÓ- -ل
اŸصص -ادق-ة ع-ل-ى اŸي-زان-ي-ة الأو ¤لسص-ن-ة
 .٢٠١٢وذلك تدعيمًا لÈنامج التحسصÚ
ا◊ضص -ري ،وك -ذا ﬂط -ط ت -ه -ئ-ي-ة خ-ل-ي-ج
ا÷زائر الذي عرف نسصبة تقدم معتÈة
ب -ع-د اأن –م-لت ولي-ة ا÷زائ-ر م-ي-زان-ي-ة
الدراسصات التقنية على عاتق ميزانيتها.

حي  500مسصكـن بدرڤانة (برج الكيفـان)

ج -دد سص -ك -ان ا◊ي م -ن خÓ-ل م-ن"" ÈاŸسص-اء"" م-ط-ل-ب-ه-م ب-ع-د
تسص -ج -ي -ل ن-قصص ‘ اŸاء الصص-ال-ح ل-لشص-رب ال-ذي يصص-ل ح-ن-ف-ي-ات
بيوتهم بكميات قليلة جداً ل تكفيهم قضصاء ﬂتلف حوائجهم
اŸن- -زل -ي -ة م -رج -ع Úالسص -بب اإ ¤درج -ة الإهÎاء ال -ك -بÒة ال -ت -ي
تشصهدها اأنابيب اŸياه بالعمارات التي اأدت اإ ¤قلة وصصوله اإ¤
ا◊ن -ف-ي-ات ،ح-يث يضص-ي-ع ه-دراً دون اإسص-ت-ف-ادة ،ل-ي-ب-ق-ى اŸواط-ن
يكابد متاعب ‘ سصبيل ا◊صصول على هذه اŸادة ا◊يوية‡ ،ا
ي -جÈه ع -ل -ى شص -راء صص -ه -اري -ج اŸي -اه الصص -ا◊ة ل-لشص-رب Ãب-ال-غ
معتÈة ،واأضصاف ﬁدثنا اأنه بالرغم من الشصكاوى واŸراسصÓت
العديدة التي وجهوها اإ ¤مصصالح البلدية ،وكذا مديرية اŸوارد
اŸائ -ي -ة م -ن اأج -ل اإصص Ó-ح شص -ب -ك-ة اأن-اب-يب اŸي-اه ب-ا◊ي ،اإل اأن
اŸشصكل  ⁄ينته بعد.
كما –دث السصكان عن السصوق الفوضصوية التي تقع مقابل
ا◊ي السص-ك-ن-ي ،اإذ اإسص-ت-ح-وذ ال-ب-اع-ة ال-ف-وضص-وي-ون ع-ل-ى ال-طريق
العمومي ليحّولوه اإ ¤طاولت لبيع اÿضصر والفواكه والألبسصة،
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وح -ت -ى الأسص -م -اك Ãخ -ت -ل -ف اأن -واع-ه-ا غ-زت اأرصص-ف-ة ال-ط-ري-ق،
بالإضصافة لإنع ــ دام اأدنى شص ـــ روط النظ ــ افة داخ ــ ل ا◊ي ،باإعت ــ بار
اأن شصاحن ـــ ات اأعوان النظافة -حسصب ما اأكدوه -ل تاأتي بصصفة
دورية ÷مع النفايات اÎŸاكمة ،وحتى عند اŸفرغة العمومية
التي شصوهت ﬁي ــ ط ا◊ي واأفقدته جماليته وجعـلته عرضصة
للتل ــ وث والأوبئ ــ ة ،خاصصة الروائح الكريهة اŸنبعثة منه التي
جلبت معها ﬂتلف ا◊شصرات السصامة.
م -ن ج -ه-ت-ه اأك-د ال-ن-ائب الأول ب-ب-ل-دي-ة ب-رج ال-ك-ي-ف-ان اŸك-ل-ف
بالشصوؤون الإجتماعية اأن اأعوان النظافة يعملون يوميًا من اأجل
نظافة ا◊ي وتسصعى اإ ¤رفع كل النفايات اŸوجودة با◊ي
معتÈاً اأن السصكان ل يلتزمون باأوقات رميها ما زاد من كÌتها،
مشصÒاً اإ ¤اأن ا◊ي يندرج ضصمن الأحياء التي سصتسصتفيد من
برامج التنمية ،مضصيفًا اأنه ل يوجد اأي نقصص ‘ اŸاء الصصالح
للشصرب واأن تزويد السصكان باŸاء الصصالح للشصرب يكون بشصكل
منتظم ويومي.

رقم الحسصاب البنكي للشصركة :
611.300.313.٤25/95
البنك الوطني الجزائري ــ وكالة حسصين داى ــ
الحسصاب البريدي الجاري :
7٤2٤3 81/12

’شصهار بالشصركة
مصصلحة ا إ
الهاتف  /الفاكسص )021( 7٤.31.10

سصكان األحواشص على غرار حوشص النخيل،
حوشص ا◊اج ،حوشص الروسصي وحوشص لوناب
إا ¤أادنى الضصروريات مطالب Úبتوف ÒاŸياه
الصصا◊ة للشصرب والغاز الطبيعي ،حيث أافاد
أاحد السصكان القاطن Úبحوشص النخيل أان
حيهم يفتقر للغاز الطبيعي ،إاذ يضصطرون ‘
ك -ل م -رة ل -ل -ت -وج-ه إا ¤اŸن -اط-ق اÛاورة
إلقتناء قارورات غاز البوتان التي ل تكفي
لسصد حاجياتهم ،ناهيك عن مشصقة التنقل
من أاجل توفÒها ،مشصÒين إا ¤أانهم راسصلوا
السصلطات ‘ عدة مرات إال أانهم  ⁄يتلقوا
أاي رد إا ¤حد اآلن.من جهته صصرح نائب
ب -اÛلسص الشص -ع -ب -ي ل -ب -ل -دي -ة ب -ئ-ر ت-وت-ة ‘
تصص- -ري- -ح خصص ب- -ه ""اŸسص- -اء"" أان ال- -ب- -ل -دي -ة
إاسص -ت -ف -ادت م -ن م-ي-زان-ي-ة ت-ق-در بـ  89مليار
سص -ن -ت -ي -م ‘ إاط -ار ﬂط -ط ال-ت-ن-م-ي-ة ،وه-ذا
ل - -ت - -حسص Úوضص - -ع- -ي- -ة اÙي- -ط ا◊ضص- -ري،
وŒدي -د ق -ن-وات الصص-رف الصص-ح-ي وت-ع-ب-ي-د
الطرقات وإا‚از اŸرافق ا÷وارية وتوفÒ
اإلن-ارة ال-ع-م-وم-ي-ة وت-دع-ي-م ح-ظÒة ال-بلدية
والنقل اŸدرسصي .وأاوضصح النائب اŸكلف
ب -ال -ت -ه -ي -ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة أان مصص-ال-ح ال-ب-ل-دي-ة
خصصصصت مبلغ  ١4مليار سصنتيم لتهيئة عدة
أاحياء ب -ال-ب-ل-دي-ة ع-ل-ى غ-رار ح-ي-ي  ٢٠و4٠
مسص-ك-نً-ا وع-ل-ي ب-وح-ج-ة وب-اب-ا ع-ل-ي ،ك-ما ”
ب -ر›ة مشص -روع إا‚از ث -ان -وي -ة وم -ت-وسص-ط-ة
واألشص- -غ- -ال ج- -اري- -ة ب- -ه- -ا ،إا ¤ج -انب ب -ن -اء
م-درسص-ت Úإاب-ت-دائ-ي-ت Úبـ ١٢قسص-مً-ا ومسص-كن
""و‘ إاطار توسصيع منطقة زوين ببلدية بئر
توتة ” ،توسصيع اŸدارسص من  6أاقسصام إا¤
 ١٢قسصمًا وسصيتم إاسصتÓم  ٢٠قسصمًا تربويًا
خÓل السصنة ا÷ارية وإاسصتÓم مطعم جديد
Ãدرسص -ة اإلخ -وة ب -وت -ل -ة ،إاضص -اف -ة إا ¤ب -ن-اء
مطعم آاخ -ر Ãدرسص -ة اإلخ-وة ب-راك-ن-ي ك-م-ا
“ت إاع- -ادة ت- -ه- -ي- -ئ- -ة اŸط- -اع- -م ال -ق -دÁة
اŸت -واج -دة Ãدرسص -ة ﬁم -د ج -ع -ف-ر وب-اب-ا
علي ،وسص- -ي -دي أاﬁم -د"".ك -م -ا خصصصصت
ال -ب -ل -دي -ة م-ي-زان-ي-ة إل‚از م-ط-ع-م Ãدرسص-ة
هراوي بحي مريوسص ،ومطعم آاخر Ãدرسصة

جسصر قسصنطينة

مصشلحة ا◊الة اŸدنية تختنق

ي -ط -الب سص -ك -ان ب -ل -دي -ة جسص -ر قسص-ن-ط-ي-ن-ة
بضص -رورة ح -ل مشص -ك -ل الضص -غ -ط ال -ك-ب Òال-ذي
تشصهده مصصلحة ا◊الة اŸدنية بسصبب إانعدام
ل‹ خاصصة مع إازدياد عدد
لعÓم ا آ
خدمة ا إ
السص -ك -ان ،ح -يث ي -ق-ف اŸواط-ن-ون ‘ ط-وابÒ
لمر الذي ولد ضصغطاً
طويلة لسصاعات طويلة ا أ
كبÒاً ومتاعب للمواطن Úبسصبب ركود وبطء
سص Òعملية إاسصتخراج وثائقهم.
ب -عضص اŸواط -ن Úأاك -دوا ل -ن -ا أان -ه ع -م -ل -ي-ة
إاسصتخراج وثيقة صصارت تسصتغرق أازيد من ٢٠
دق-ي-ق-ة وأاضص-اف-وا أان ال-ق-اع-ة ت-ع-ج باŸواطنÚ
اŸق -ب -ل Úم-ن ﬂت-ل-ف أاح-ي-اء ال-ب-ل-دي-ة ،ح-يث
لح-ي-اء ال-ك-بÒة بضص-رورة ف-ت-ح
ط -الب سص -ك -ان ا أ
ملحقة بلدية “كنهم من إاسصتخراج وثائقهم
على غرار حي ع ÚاŸا◊ة الذي تفوق كثافته
السصكنية الـ ٢٠أالف نسصمة ،مطالب ‘ Úنفسص

وسصسصة الوطنية
الم ؤ
’شصهار
للنشصر وا إ
وكالة الجزائر

 01شصارع باسصتور  -الجزائر العاصصمة
الهاتف )021( 73.71.28 :
)021( 73.76.78
)021( 73 .30.٤3
الفاكسص)021( 73 .95.59 :

$

ل‹
لعÓم ا آ
الوقت بدعم هذه اŸلحقات با إ
لوق-ات
م -ن أاج -ل ت -ف -ادي ط -واب ÒاŸواط-ن Úأ
طويلة.
م -ن ج -ه -ت -ه أارج -ع رئ -يسص مصص-ل-ح-ة ا◊ال-ة
اŸدنية ببلدية جسصر قسصنطينة هذا اŸشصكل
إا ¤إاسص- -ت- -ق- -ب -ال اŸصص -ل -ح -ة ل -ل -ط -ل -ب -ة ا÷دد
لط -وار ال -دراسص -ي -ة
ال- -ن -اج -حﬂ ‘ Úت -ل -ف ا أ
وال-ذي-ن ق-دم-وا ل-ل-مصص-ل-ح-ة ب-غ-رضص إاسص-تخراج
لجتماعية
وثائقهم للتسصجيÓت اŸدرسصية وا إ
القادمة مؤوكدا أان هذا الظرف مؤوقت ،كما
دع-ا ا÷ه-ات اŸع-ن-ي-ة بضص-رورة ت-وسص-ي-ع ج-ن-اح
لحياء الكبÒة ذات
ا◊الة اŸدنية مع دعم ا أ
ال -ك -ث-اف-ة السص-ك-ن-ي-ة اŸرت-ف-ع-ة Ãل-ح-ق-ات ي-ت-م
Ãوج -ب-ه-ا ت-خ-ف-ي-ف الضص-غ-ط ع-ل-ى اŸصص-ل-ح-ة
الرئيسصية وتقد Ëخدمات أاك.Ì
^ حضصرية عسصال

iôcP

Ãناسصبة مرور عام على رحيل اŸغفور لها بإاذن الله ‘ الثامن
أاوت ““ ٢٠١١خÒة فاسصي““ زوجة مناد ترجو عائÓت بن بلقاسصم
ومناد وقادري كل الذين عرفوها جدة وأاما وجارة أان يدعوا لها
بالرحمة واŸغفرة ويرجون اŸو ¤عز وجل أان يتغمدها برحمته
ويسصكنها فسصيح جنانه.
إانا لله وإانا إاليه راجعون
وكالة قسصنطينة

طريق الجزائر قسصنطينة
الهاتف )031( 96.77.9٤ :
)031( 5٤.53.96
وكالة عنابة

 7سصاحة الثورة  -عنابة
الهاتف )038( 82.66.00 :

الطبع
مؤوسصسصة الطباعة للوسصط
مؤوسصسصة الطباعة للشصرق
مؤوسصسصة الطباعة للغرب
التوزيع

الوسصط Ech-chourouk INFED :
الغرب SEDOR :
الشصرقSO.DI.PRESSE :
الجنوبSARL TDS :

المقا’ت
والوثائق التي
تصصل الجريدة
’ تعاد الى
أاصصحابها سصواء
نشصرت أام لم
تنشصر.
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ل‡ي السشابق؟
لم Úالعام ا أ
هل ينجح الدبلوماسشي ا÷زائري حيث فششل ا أ

األخضسر اإلبراهيمي وسسيطا ‘ األزمة السسورية

لعضشاء ‘ ›لسش
ل‡ي السشابق كو‘ عنان ،الدول ا أ
Óم Úالعام ا أ
لزمة السشورية خلفا ل أ
لبراهيمي اŸوفد الدو‹ اÙتمل إا ¤ا أ
لخضشر ا إ
طالب ا أ
لمن الدو‹ إا ¤موقف موحد من أاجل التعجيل بعملية انتقال سشياسشي ‘ سشوريا.
ا أ
^م /مرششدي
وج- -اءت دع- -وة أل- -دب- -ل- -وم- -اسس- -ي
أ÷زأئ- - -ري ب- - -اسس - -م ›م - -وع - -ة
""أل-ق-دم-اء"" وه-م أل-دب-ل-وم-اسس-ي-ون
أل - -دول - -ي - -ون ،أل - -ذي - -ن سس- -ب- -ق أن
أضسطلعوأ Ãهام تسسوية ألنزأعات
ألدولية رفقة ألرئيسس أألمريكي
ألسس-اب-ق ج-ي-م-ي ك-ارت-ر وأألسسقف
أ÷ن-وب إأف-ري-ق-ي ديسس-م-وند توتو
وألرئيسس ألفنلندي ألسسابق مارتي
أهتيسساري ،وأيضسا عشسية تعيينه
م -ن ط -رف أألم Úأل -ع -ام أأل‡ي
لÓضسطÓع Ãهمة إأيجاد ﬂرج
Óزمة أŸسستفحلة ‘ سسوريا.
ل أ
وسسبق Ÿصسادر دبلوماسسية أ‡ية
أن أكدت مسساء أÿميسس أŸاضسي
أن ألدبلوماسسي أ÷زأئري مرشسح
Óÿفة كو‘ عنان كموفد دو‹
وع- - - -رب- - - -ي مشسÎك ‘ أألزم- - - -ة
ألسسورية وألذي قدم أسستقالته من
م- -نصس- -ب- -ه ق- -ب -ل أسس -ب -وع ب -ع -د أن
أعÎف بفشسله ‘ إأيجاد أرضسية
ت - -وأف - -ق- -ي- -ة ب Úف- -رق- -اء أألزم- -ة
ألسس-وري-ة وضس-م-ان ع-م-ل-ي-ة أنتقال
سسلسس ‘ مهمة  ⁄تعمر ألزيد من
خمسسة أشسهر.
وأك- - -دت أŸصس- - -ادر أن أإلع Ó- -ن
ألرسسمي عن تكليف أإلبرأهيمي
بهذه أŸهمة ألصسعبة سسيتم هذأ
أإلث -ن Úبسس -بب ك-ون أŸف-اوضس-ات
م - -ازألت ج - -اري - -ة بﬂ Úت - -ل - -ف
أألطرأف ألدولية وحتى أŸعني
من أجل ترسسيمه على رأسس هذه

أŸهمة.
ويكون أألم Úألعام أأل‡ي بان
ك- -ي م- -ون ه- -و أل -ذي أقÎح أسس -م
أإلب-رأه-ي-م-ي Óÿف-ة ك-و‘ عنان
بحكم ألعÓقة أŸتميزة بينه وبÚ
أل -دب -ل -وم-اسس-ي أ÷زأئ-ري وأيضس-ا
ب - -ح - -ك - -م Œرب - -ت - -ه وح - -ن - -ك- -ت- -ه
أل-دب-ل-وم-اسس-ي-ة أل-ت-ي أك-تسسبها من
خÓل مهام ‡اثلة أدأها ‘ إأنهاء

أل- -ك- -ث Òم- -ن قضس- -اي- -ا أل -ن -زأع ‘
أل- - -ع- - -ا ،⁄خ - -اصس - -ة ‘ أل - -ع - -رأق
وأفغانسستان.
لكن ألسسؤوأل أŸطروح هل يتمكن
أإلبرأهيمي ‘ حال قبل باŸهمة
أ÷دي - -دة م - -ن –ق- -ي- -ق م- -ا ه- -و
م -ط-ل-وب م-ن-ه وح-يث فشس-ل ك-و‘
ع - -ن - -ان أل - -ذي أضس - -ط - -ر ل- -رم- -ي
أŸنشسفة بعد أن أقتنع باسستحالة

–ق- - - -ي - - -ق أي أخÎأق ‘ أزم - - -ة
م -ع -ق -دة وب -ت -دأخ Ó-ت أإق -ل-ي-م-ي-ة
ودولية متشسابكة؟
وقبل أ◊كم على فرصس ‚احه
أو فشسله ‘ مهمته ،فاŸؤوكد أن
وزير أÿارجية أ÷زأئري ألسسابق
لن يغامر نحو أÛهول وسسيعمل
ع-ل-ى ت-ف-ادي أألخ-ط-اء أل-ت-ي وق-ع
ف -ي -ه -ا سس-اب-ق-ه ،خ-اصس-ة أ◊صس-ول

على ضسمانات من ألدول ألكÈى
Ÿسس-اي-رة أÿط-ة أل-ت-ي سس-يضس-ع-ها
إلنهاء ألقتتال ‘ سسوريا.
لكن حظوظ ‚اح أو فشسل مهمة
أإلب-رأه-ي-م-ي ت-ب-ق-ى مرهونة أكÌ
من ذلك Ãدى Œاوب ألفرقاء
ألسسوري Úأنفسسهم مع مهمته و‘
وقت ب -ل -غ أل -ت -ن -اف-ر ب-ي-ن-ه-م-ا ح-د
ألقطيعة وإألغاء أآلخر.
ل -ذلك ف -إان –رك أإلب -رأه -ي -م-ي
سس -ي -ت -م ‘ سس -ي -اق أزم -ة م -ع -ق-دة
ج-ع-لت ألسس-ل-ط-ات ألسس-وري-ة تؤوكد
أن- -ه -ا سس -تسس -ح -ق أŸت -ظ -اه -ري -ن
سس - -ح- -ق- -ا و‘ وقت أك- -دت ف- -ي- -ه
أŸعارضسة كفرت بكل أŸسساعي
أل -دب -ل -وم -اسس -ي-ة لح-ت-وأء مشس-ه-د
ح- -رب ح- -ق- -ي- -ق- -ي- -ة ع Èط- -اول- -ة
أŸفاوضسات.
وه- -ي أ◊ق- -ي -ق -ة أل -ت -ي ي -درك -ه -ا
أإلبرأهيمي جيدأ لكنها لن “نعه
م- -ن خ- -وضس ه- -ذأ أل -ره -ان رغ -م
ح - -ظ - -وظ ‚اح- -ه أل- -ت- -ي ت- -ب- -دو
أن - -ط Ó- -ق - -ا ‡ا تشس - -ه - -ده أرضس
أŸعركة أنها منعدمة.
ل-ك-ن م-ادأمت أل-دب-ل-وم-اسس-ي-ة هي
فن أŸمكن فإانه لشسيء Áنع من
أŸعاودة على أمل –قيق ما هو
مسس-ت-ح-ي-ل وإأذأ ق-ب-ل أإلب-رأه-يمي
ب -ه -ذه أŸه -م -ة ف -إان -ه -ا سس -ت -ك -ون
أنطÓقا من هذه ألقناعة.

بعد انتخابه على رأاسش اŸؤو“ر الوطني العام

انتخ ـ ـ ـاب ﬁم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد اŸقري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف أاول رئي ـ ـ ـ ـسس مؤوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ‘ ليب ـ ـ ـ ـ ـ ـيا

ت--وﬁ ¤م--د ي--وسش--ف اŸق-ري-ف ،زع-ي-م ا÷ب-ه-ة
ال-وط-ن-ي-ة ،ال-رئ-اسشة اŸؤوقتة ‘ ليبيا بعدما انتخب
أاول أامسش على رأاسش اŸؤو“ر الوطني العام ،الذي
يعد أاول برŸان ليبي منتخب ‘ تاريخ هذا البلد.
^ق/د
وأنتخب أعضساء ألهيئة ألتشسريعية أŸنبثقة عن أنتخابات
ألسسابع جويلية أŸاضسي ﬁمد يوسسف أŸقريف أŸقرب
من أإلسسÓمي Úرئيسسا له ‘ تصسويت ” مباشسرة بعد تسسلم
أŸؤو“ر مقاليد ألسسلطة من أÛلسس ألوطني ألنتقا‹،
ألذي ضسمن قيادة ليبيا طيلة أŸرحلة ألنتقالية ألتي تلت
أإلطاحة بنظام ألعقيد معمر ألقذأ‘.
وف- -از أŸق- -ري -ف بـ  113صس -وت -ا م -ن إأج-م-ا‹  200صسوت
أŸشسكلة للŸÈان متقدما بفارق كب Òعلى منافسسيه علي
زي -دأن م -رشس -ح –ال -ف أل -ق -وى أل-وط-ن-ي-ة أل-ل-يÈأ‹ وع-ب-د
ألرحمن ألسسويحلي رئيسس حزب أل–اد من أجل ألوطن
وجمعة ألطيف وسسليمان زوبى.
وتقضسي لئحة أŸؤو“ر ألوطني ألعام با◊صسول على 50
باŸائة من أألصسوأت زأئد وأحد للفوز Ãنصسب ألرئيسس.
وينتظر أن يقوم أŸقريف باختيار رئيسس جديد للوزرأء
وأإلشس- -رأف دأخ -ل ألŸÈان أ÷دي -د ع -ل -ى سس -ن أل -ق -وأنÚ

وق -ي -ادة ل-ي-ب-ي-ا خÓ-ل م-رح-ل-ة أن-ت-ق-ال-ي-ة ث-ان-ي-ة ق-ب-ل إأج-رأء
أنتخابات برŸانية كاملة بعد وضسع دسستور جديد ألعام
ألقادم.
وك -ان مصس -ط -ف -ى ع -ب -د أ÷ل -ي -ل رئ -يسس أÛلسس أل-وط-ن-ي
ألن -ت -ق -ا‹ ق -د سس -ل -م م-ق-ال-ي-د ألسس-ل-ط-ة ل-ي-ل-ة أألرب-ع-اء إأ¤
أÿم -يسس إأ ¤أŸؤو“ر أل -وط -ن -ي ‘ أح-ت-ف-ال رسس-م-ي أق-ي-م
ب-ال-ع-اصس-م-ة ط-رأب-لسس ح-ت-ى ي-تسس-ن-ى ل-ه ألشس-روع ‘ م-ه-امه
بصسفة رسسمية بدأية من أليوم .وشسدد أŸقريف ‘ أول
تصسريح له بعد أنتخابه على ضسرورة دخول ليبيا ‘ شسرأكة
مع ﬁيطها ومع ألغرب من خÓل أإقامة عÓقات قوية مع
ألعا ،⁄وقال ""نؤوكد بأاننا ل نفكر ‘ ألعيشس لوحدنا ‘
ألعا .. ⁄نحن مرتبطون Ãصسالح متشسابكة ونحن نسستفيد
وغÒنا يسستفيد لكن دون أن نرهن بÓدنا"" ،وأضساف ""نحن
مسستعدون فكريا وإأيديولوجيا وثقافيا لهذأ"".
وت -وق -ع أن ت -ظ -ه -ر م Ó-م -ح م -ؤوسسسس -ات أل -دول -ة أل -ل -ي -ب -ي -ة
أل -دÁق -رأط -ي -ة أل -ن -اضس -ج -ة ‘ غضس-ون ألسس-ن-وأت أÿمسس
ألقادمة .وإأذأ كان أŸقريف قد كشسف بشسكل عام عن
أÿط-وط أل-ع-ريضس-ة لسس-ي-اسس-ة بÓ-ده أÿارج-ي-ة ف-إان-ه ع-ل-ى
أŸسستوى ألدأخلي حذر ‡ا وصسفه باıاطر ألكبÒة ألتي
تشسكلها ﬁاولة كل حزب ألنتقال بليبيا ‘ أŒاه معÚ

وفق إأيديولوجيات أو شسعارأت متباينة ،وشسدد على ضسرورة
أن يعمل أŸؤو“ر على مشسروع ""متكامل أÓŸمح سسياسسيا
وأقتصساديا وأجتماعيا"".
وقال إأن أحد أولويات أŸؤو“ر ""ضسبط عÓقاته بالشسارع""،
منتقدأ بشسدة ما حصسل ‘ أŸاضسي من ""تصساعد أإلشساعات
وعدم وضسوح ألرؤوية"" ،وأضساف ""يجب أن يعرف ألشسارع ما
ألذي سستفعله أ◊كومة أ÷ديدة ألنه من حق ألناسس معرفة
كل شسيء"".
Óشسارة ،فإان أŸقريف من موأليد مدينة بنغازي عام
ل إ
 ،1940شسغل وظيفة أسستاذ جامعي ‘ ليبيا وتو ¤عدة
وظ-ائ-ف إأدأري-ة وسس-ي-اسس-ي-ة ق-ب-ل إأعÓ-ن م-ع-ارضس-ت-ه ل-ن-ظ-ام
ألقذأ‘.
وأسستقال عام  1980من منصسبه كسسف ‘ Òألهند وأنضسم إأ¤
أŸعارضسة ألليبية ‘ أŸهجر وشسارك عام  ‘ 1981تأاسسيسس
أ÷بهة ألوطنية إلنقاذ ليبيا وأنتخب أمينا عاما لها ما بÚ
عامي  1983و ،1995غ Òأنه أسستقال عام  2001من قيادة
أ÷ب-ه-ة وخصسصس ج-ل وق-ت-ه وأه-ت-م-ام-ه ل-ل-ب-حث وأل-ت-دوين
وأل -ع -م -ل أألك -ادÁي ،ح -يث ق-ام ب-ت-أال-ي-ف ع-دد م-ن أل-ك-تب
أألكادÁية وألتوثيقية ألتي وثقت وسسجلت ألكث Òمن وقائع
ألتاريخ ألسسياسسي ألليبي أ◊ديث.

اششتداد اÿناق من حول حركة النهضشة

مظ ـ ـ ـ ـ ـ ـاه ـ ـ ـ ـرات عنيف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ‘ سسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدي ب ـ ـ ـ ـ ـ ـوزي ـ ـ ـ ـ ـ ـد والقصس ـ ـ ـ ـ ـ ـري ـ ـ ـ ـن

ت---ع---يشش ت---ونسش ‘ ال--فÎة
لخÒة ع-ل-ى وق-ع تصش-اع-د
ا أ
ا◊رك---ة الح---ت--ج--اج--ي--ة
اŸن-اهضش-ة ◊ك-وم-ة النهضشة
لسشÓ--م--ي--ة ال--ت-ي وج-دت
ا إ
ن--فسش--ه--ا ﬁاصش--رة ب-ح-راك
شش-ع-ب-ي م-ن ج-ه-ة وانتقادات
لح-زاب سشياسشية
وات-ه-ام-ات أ
ون-ق-اب-ات ومؤوسشسشات اÛتمع
اŸد Êم---ن ج---ه---ة ث---ان--ي--ة
ب--ان--ح--راف--ه--ا ع--ن ال--ن--ه--ج
الدÁقراطي.
^ق/د
وبينما عاد هدوء حذر أمسس إأ¤
مدينة سسيدي بوزيد مهد ألثورة
ألتونسسية ألتي أطاحت قبل أزيد
من عام بالنظام ألسسابق ،بعد ليلة
ع- -ن- -ي- -ف- -ة م -ي -زت -ه -ا م -ظ -اه -رأت
أح-ت-ج-اج-ي-ة صس-اح-ب-تها صسدأمات
م -ع ق -وأت أألم-ن شس-ه-دت م-دي-ن-ة
أل- -قصس- -ري- -ن م- -ظ- -اه- -رة وصس- -فت
ب -السس -ل -م-ي-ة ن-ظ-م-ه-ا عشس-رأت م-ن
ع-ائÓ-ت ضس-ح-اي-ا ث-ورة أل-ي-اسسمÚ
أŸطالب Úبالتعويضسات.
وشس -ه -دت م -دي -ن -ة سس-ي-دي ب-وزي-د
موأجهات حادة ب ÚأŸتظاهرين
أل -ذي -ن خ -رج -وأ ب-اŸئ-ات وق-وأت
أألم- -ن أل- -ت- -ي ردت ب- -اسس- -ت -خ -دأم
ألرصساصس أŸطاطي وقنابل ألغاز
أŸسسيلة للدموع ،وهو ما تسسبب

‘ سسقوط عدد من أ÷رحى من
ب-ي-ن-ه-م أرب-ع-ة صس-ح-ف-ي Úوأعتقال
ألعشسرأت من أÙتج Úمعظمهم
ن-اشس-ط-ون سس-ي-اسس-ي-ون ي-ن-تمون إأ¤
تيارأت سسياسسية ونقابية ﬂتلفة
شساركت ‘ أ◊ركة ألحتجاجية.
وأن- -ط- -ل- -قت أŸظ- -اه- -رأت أل -ت -ي
ع - -رفت مشس- -ارك- -ة ع- -دة أح- -زأب
سسياسسية منها أ◊زب أ÷مهوري
أل- - -وسس- - -ط - -ي وح - -زب أل - -ع - -م - -ال
أل- -ت- -ونسس- -ي ÚألشسÎأك- -ي وح- -زب
أل -وط -ن أل -وط -ن -ي ن-ه-ار أÿم-يسس

أŸاضس- - -ي إأث- - -ر خ- - -روج م- - -ئ- - -ات
أŸتظاهرين ألغاضسب ÚأŸطالبÚ
بتحسس Úوضسعيتهم ألجتماعية.
وأك- -د خ -ال -د ط -روشس أŸت -ح -دث
ب-اسس-م وزأرة أل-دأخ-ل-ي-ة أل-ت-ونسس-ي-ة
وق- -وع ج- -رح- -ى وأع- -ت- -ق- -الت ‘
صس- -ف- -وف أŸت -ظ -اه -ري -ن دون أن
يقدم أرقاما ﬁددة.
وإأذأ كان أŸشسهد ‘ سسيدي بوزيد
قد ميزه ألعنف فإان أŸشسهد ‘
م -دي -ن -ة أل -قصس -ري -ن وسس -ط غ-رب
ت -ونسس أخ -ت-ل-ف ب-ع-د أن ح-اف-ظت

أŸظ-اه-رة ألح-ت-جاجية لعائÓت
ضس- -ح -اي -ا ث -ورة أل -ي -اسس -م Úع -ل -ى
سس-ل-م-ي-ت-ه-ا و“ك-ن-وأ م-ن بلوغ مقر
ﬁافظة أŸدينة لنقل مطالبهم
دون وق- -وع صس- -دأم -ات م -ع ق -وأت
أألمن.
ورف- -ع أŸت- -ظ- -اه- -رون شس- -ع- -ارأت
م-ن-اهضس-ة ل-ل-ح-ك-ومة فيما أطلقوأ
ع -ل -ي -ه أسس -م ""ي -وم أل-غ-زو"" ق-ب-ل أن
يتفرقوأ بهدوء بطلب من قوأت
أألمن ألتي  ⁄تلجأا إأ ¤أسستخدأم
أل-ق-وة ل-ت-ف-ري-ق-ه-م ع-لى نقيضس ما

حدث ‘ سسيدي بوزيد.
وتضس- -اف ه- -ذه أŸظ- -اه -رأت إأ¤
ت -لك أل -ت -ي ت -ن -ظ-م-ه-ا ب Úأل-ف-ي-ن-ة
وأألخ- -رى م- -ؤوسسسس- -ات أÛت- -م -ع
أŸد Êوأل- -ن- -ق- -اب- -ات أل -ع -م -ال -ي -ة
وأألح - -زأب ألسس - -ي - -اسس - -ي- -ة أل- -ت- -ي
ضس-اع-فت أن-ت-ق-ادأت-ه-ا وأت-ه-اماتها
للسسلطات أ◊اكمة بانحرأفها عن
أل-ن-ه-ج أل-دÁق-رأط-ي وسس-عيها إأ¤
أسسلمة ألدولة ألتونسسية.
وهو ما يؤوكد أشستدأد أÿناق على
حركة ألنهضسة أإلسسÓمية أ◊اكمة
‘ ت -ونسس أل -ت -ي وج -دت ن -فسس -ه -ا
ﬁاصس -رة ب -ح -رك -ة أح -ت -ج -اج -ي-ة
م -تصس -اع -دة ‘ ظ-ل ع-ج-زه-ا ع-ن
تلبية كل مطالب فئات أÛتمع
ألتونسسي.
و ⁄ي- -ع- -د Áر ي- -وم ‘ ت- -ونسس إأل
و“يزه مظاهرأت أحتجاجية ‘
ه - -ذه أŸدي - -ن- -ة أو ت- -لك وأخ- -رى
قطاعية وكلها مناهضسة ◊كومة
حمادي أ÷با‹ ومنتقدة ألدأئها
وع -ج -زه-ا ع-ن أإلي-ف-اء ب-ع-ه-وده-ا
أل- -ت- -ي أل- -ت- -زمت ب -ه -ا ‘ –ق -ي -ق
أل -ع -دأل -ة ألج -ت -م -اع -ي-ة و–سسÚ
ظ - -روف أŸع - -يشس - -ة وأل- -ن- -ه- -وضس
ب -الق-تصس-اد أل-وط-ن-ي وأل-قضس-اء أو
ع -ل -ى أألق-ل أل-ت-خ-ف-ي-ف م-ن ح-دة
ظاهرة ألبطالة.

$
ما‹

باماكو تطالب بتدخل عسسكري ‘ الشسمال
م-ن-حت ا◊ك-وم-ة النتقالية
‘ م-ا‹ بصش-ف-ة غ Òم-ب-اششرة
لخضش--ر Ûم--وع--ة
الضش--وء ا أ
غرب إافريقيا ""إايكواسش"" لششن
تدخل عسشكري ‘ ششمال ما‹
ال----واق----ع –ت سش----ي----ط---رة
لسشÓ---م--وي--ة
ا÷م---اع---ات ا إ
اŸسش-ل-ح-ة م-ن-ذ ح-وا‹ أاربعة
أاششهر.
^ق/د
وأك -دت ح -ك -وم -ة م-ا‹ ،أمسس ،أن
أل- -ت- -دخ- -ل أل- -عسس- -ك -ري Ÿق -اوم -ة
أ◊رك - -ات أŸت- -م- -ردة ‘ شس- -م- -ال
ألبÓد بات ""خيارأ حتميا"".
وجاء موقف أ◊كومة ألنتقالية
بدعم خيار ألتدخل ألعسسكري بعد
قيام إأحدى هذه أ÷ماعات بقطع
ي -د شس -خصس أت -ه-م ب-السس-رق-ة وه-ي
ألتي سسبق لها وأن نفذت أحكاما
م- -ن ألشس -ري -ع -ة أإلسس Ó-م -ي -ة ضس -د
ألسسكان أıالف Úلها.
وقالت أ◊كومة ‘ بيان أصسدرته،
أمسس ،إأن -ه -ا ""ت -دي-ن إألصس-اق أل-ت-ه-م
ب -األشس -خ -اصس م-ن ق-ب-ل أن-اسس م-ن
ألعامة وتنفيذ أ◊كم ضسدهم بهذه
ألطريقة"" .وتزأمن هذأ أŸوقف
مع شسروع أÛموعة ألقتصسادية
لدول غرب إأفريقيا ""إأيكوأسس"" ‘
ﬁادث-ات ب-ال-ع-اصس-م-ة ب-ام-اك-و م-ع
أل–اد أإلفريقي وأأل· أŸتحدة
بشسأان إأمكانية ألتدخل ألعسسكري
م -ن أج-ل إأع-ادة سس-ي-ط-رة ح-ك-وم-ة
م -ا‹ ع -ل -ى شس -م -ال أل -ب Ó-د أل-ذي
تسس-ي-ط-ر ع-ل-ي-ه ج-ماعات متمردة.
ي -ذك -ر أن ›م -وع -ة ""أإلي -ك-وأسس""
طالبت منذ بدأية أألزمة ‘ ما‹
بتنفيذ تدخل عسسكري ‘ شسمال
هذأ ألبلد ،لكنها – ⁄صسل على
ت - - - -ف- - - -ويضس ع› Èلسس أألم- - - -ن
ألدو‹ .وهو ما جعلها “ارسس
ضس -غ -وط-ا ع-ل-ى أل-رئ-يسس ب-ال-ن-ي-اب-ة
دي -وك -ون -دأ ط-رأوري ◊م-ل-ه ع-ل-ى

تشس- -ك- -ي -ل ح -ك -وم -ة وف -اق وط -ن -ي
–ظ-ى ب-الشس-رع-ي-ة أل-ك-اف-ي-ة أل-ت-ي
“ك -ن -ه -ا م -ن أل -ت-وج-ه إأ› ¤لسس
أألم -ن ل -ط -لب –رك -ه وف-ق أل-ب-ن-د
ألسسابع من ميثاق أأل· أŸتحدة،
أل- -ذي ي- -خ- -ول أسس -ت -خ -دأم أل -ق -وة
ألعسسكرية.
من جهة أخرى ،أتفقت ""إأيكوأسس""
م -ع أأل· أŸت -ح -دة ع -ل-ى ت-ق-دË
مسس- -اع- -دأت إأنسس- -ان- -ي -ة ل Ó-ج -ئÚ
وأل- - -ن- - -ازح ÚأŸال- - -ي ،Úأل- - -ذي - -ن
أصسبحوأ ب Óمأاوى بسسبب أعمال
ألعنف ألتي Œتاح بعضس مناطق
غ -رب إأف -ري -ق -ي -ا ،خ -اصس -ة شس -م-ال
ما‹ .وق- -ال ب- -ي- -ان أصس- -درت- -ه
أÛم- -وع- -ة ،أل- -ت- -ي ت- -ت- -خ -ذ م -ن
أل-ع-اصس-م-ة أل-ن-ي-جÒي-ة أبوجا مقرأ
ل -ه -ا ،أمسس ،إأن -ه ” ألت -ف-اق ع-ل-ى
ه -ذأ أل -ت -ع -اون م-ن-ذ ي-وم ÚخÓ-ل
أج- -ت- -م- -اع ب Úرئ- -يسس م -ف -وضس -ي -ة
""أإلي - - -ك - - -وأسس"" ألسس- - -ف Òك- - -ادري
أوأدرأجو ومنسسق أأل· أŸتحدة
ل- -ل- -مسس -اع -دأت أإلنسس -ان -ي -ة ل -دول
ألسساحل ديفيد جريسسلي .وأشسار
أل -ب -ي -ان إأ ¤أن رئ -يسس م -ف -وضس -ي -ة
أإلي- -ك- -وأسس أك -د أه -م -ي -ة ت -ق -دË
أŸسس -اع -دأت ل -ل -مشس -ردي -ن وع-ل-ى
ألدور ألذي تقوم فيه أÛموعة
ل- - -ت- - -وصس- - -ي- - -ل أŸسس - -اع - -دأت إأ¤
أÙتاج ،Úخاصسة ‘ ألدول ألتي
ت -أاث -رت ب -الن -قÓ-ب-ات أل-عسس-ك-ري-ة
وأعمال ألعنف مثل ما‹ وغينيا
بيسساو .وحث أل -ب-ي-ان م-ا‹ ع-ل-ى
أل-ع-م-ل ع-ل-ى ح-م-اي-ة أرأضس-يها من
أŸتطرف Úوأسستعادة ألهدوء من
خ Ó- - -ل ح - - -وأر ف - - -ع- - -ال وب- - -ن- - -اء
وألسس - -ت - -ع - -دأد ل- -ت- -ن- -ف- -ي- -ذ ق- -رأر
""أإليكوأسس"" بإارسسال جنود من دول
أÛم -وع -ة Ÿسس -اع -دة أ◊ك-وم-ة
أŸؤوق -ت -ة ع -ل -ى ت -ن -ف -ي -ذ وع -وده-ا
ب - -اسس - -ت - -ت - -ب- -اب أألم- -ن و–ق- -ي- -ق
ألدÁقرأطية ‘ ألبÓد.

دعت إاليها حركة  20فيفري

مسسÒات وŒمعات وإاضسرابات اليوم
‘ اŸغرب ضسد القمع والغÓء

ينتظر اأن تششل كل مظاهر
ا◊ياة ‘ اŸغرب اليوم تلبية
ل--ن--داء وج--ه-ت-ه ج-م-ع-ي-ات
م-غ-رب-ي-ة للدفاع عن حقوق
الإنسش-ان ون-ق-اب-ات م-نضشوية
ضشمن اÛلسش الوطني لدعم
ح--رك-ة  20ف-ي-ف-ري قصشد
ت-ن-ظ-ي-م ""ي-وم نضشال وطني""
ضشد القمع وغÓء اŸعيششة.
^ق/د
وي -ت -وق -ع أن تشس-ه-د كÈي-ات م-دن
أل- -بÓ- -د ت- -ن- -ظ- -ي- -م أع- -تصس -ام -ات
وŒمعات سسلمية تنديدأ بالقمع
أل- - -وحشس - -ي أل - -ذي ت - -ع - -رضس ل - -ه
أŸشس - - - - - -ارك - - - - - -ون ‘ أŸسسÒأت
ألحتجاجية ألتي نظمتها حركة
 20ف-ي-ف-ري وأل-تضسييق أŸمارسس
على ألنضسال ألنقابي ألذي تقوم
ب - -ه أ◊رك - -ات ألج - -ت - -م - -اع - -ي- -ة
أŸط - -ال - -ب - -ة ب- -ت- -حسس Úأل- -ق- -درة
ألشس- -رأئ- -ي- -ة لأغ- -ل- -ب- -ي- -ة شس- -رأئ -ح
أÛت -م -ع أŸغ -رب-ي أل-ت-ي ت-ع-يشس
على عتبة ألفقر.
ك -م -ا سس -ت -ك-ون ه-ذه أŸظ-اه-رأت
ألسسلمية مناسسبة أيضسا للمطالبة
""ب -اإطÓ-ق سس-رأح م-ع-ت-ق-ل-ي أل-ر أي
وكشسف كل أ◊قيقة عن ألظروف
أل - -ت - -ي أدت أإ ¤وف - -اة ع- -دد م- -ن
نشس -ط -اء ح -رك -ة  20ف -ي-ف-ري ‘
ظ- -روف غ -امضس -ة دأخ -ل ﬂاف -ر
ألشس- -رط- -ة وف- -رصس- -ة ل- -ل- -ت- -ن- -دي -د
باسستغÓل ألعدألة كوسسيلة لقمع
أ◊ق ‘ أل- -ت- -ظ- -اه- -ر وأ◊ري- -ات
ألعامة"".
وكانت ﬂتلف أÙاكم أŸغربية
قد أصسدرت ‘ ألأسسابيع ألأخÒة
أحكاما متفاوتة بالسسجن ألنافذ
وبغرأمات مالية باهظة ‘ حق
م-ن-اضس-ل-ي  20ف-ي-ف-ري أŸط-لبية
بتهمة ""أحتÓل ألسساحات ألعامة""
و«ألدعوة أإ ¤تنظيم مظاهرأت"".
وأإذأ كانت مطالب هذه أ◊ركة
أŸن -اهضس-ة ل-ن-ظ-ام أŸلك ﬁم-د
ألسسادسس قد كانت منذ ألبدأية
ذأت صسبغة سسياسسية فاإنها أخذت
مع مرور ألأيام صسبغة أجتماعية
وهو ما جعلها تقرن دعوتها لنهار
أل-ي-وم ب-الأوضس-اع أŸع-يشس-ي-ة أل-ت-ي
أصسبحت ل تطاق ‘ ظل ألرتفاع

ألفاحشس لأسسعار ﬂتلف أŸوأد
أل -غ -ذأئ -ي -ة وأسس -ع -ة ألسس -ت -هÓ-ك
و أيضسا بعد ألزيادأت ألكبÒة ‘
أسسعار ألوقود.
وكانت حكومة عبد ألإله بنكÒأن
وهو أول أإسسÓمي يتو ¤مقاليد
ألسس -ل-ط-ة أل-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ‘ أŸغ-رب
منذ بدأية ألعام قد قررت شسهر
ج - -وأن ألأخ Òزي- -ادة ‘ أسس- -ع- -ار
ﬂتلف أنوأع ألوقود بحوأ‹ 20
باŸائة وهو ما أثار موجة سسخط
وأسس -ع -ة ‘ أŸم -ل -ك -ة أŸغ -رب -ي -ة
بسسبب أنعكاسس تلك ألزيادة على
أسسعار كل أŸوأد ذأت ألصسلة.
وسس- -ارعت ﬂت- -ل- -ف أل- -ن- -ق -اب -ات
أŸغ -رب -ي-ة وأŸن-ظ-م-ات أŸه-ن-ي-ة
لسس -ائ -ق -ي ألشس -اح -ن-ات وسس-ي-ارأت
ألأج- -رة أإ ¤رفضس ه- -ذأ أل- -ق- -رأر
""ألأح -ادي أ÷انب"" ب -ق -ن-اع-ة أن-ه
سستكون له أآثار سسلبية على ألقدرة
ألشسرأئية للموأطن Úألذين سسبق
أن تضس- - - -رروأ م- - - -ن ألرت- - - -ف- - - -اع
أŸتÓ- - - -ح- - - -ق لأسس - - -ع - - -ار أŸوأد
ألغذأئية ألأسساسسية وأÿدمات.
وح- -ذرت أŸن- -دوب- -ي -ة ألسس -ام -ي -ة
للتخطيط ‘ أŸغرب من تبعات
ه -ذأ أل -ق -رأر و أك -دت أن أرت -ف -اع
أسس- -ع -ار أŸن -ت -وج -ات أل -بÎول -ي -ة
سسيوؤدي بطريقة أآلية أإ ¤أرتفاع
ألأسسعار ألدأخلية وبالتا‹ ترأجع
أل - -ق- -درة ألشس- -رأئ- -ي- -ة وألإضس- -رأر
ب-اسس-ت-هÓ-ك أل-عائÓت وأنخفاضس
ألسس- -ت- -ث -م -ار وم -ن -اصسب ألشس -غ -ل
وألنمو.
ويبدو أن حركة  20فيفري ألتي
ب- -د أت ك- -ت -ن -ظ -ي -م شس -ب -ا Êع -رف
م -ي Ó-ده ‘ زخ -م أح-دأث أل-رب-ي-ع
أل- -ع -رب -ي ب -دأي -ة أل -ع -ام أŸاضس -ي
بنزعة سسياسسية تسسعى لأن تكون
ع- -ام -ا ب -ع -د ذلك صس -وت ألشس -عب
أŸغ- - -رب- - -ي ح - -ت - -ى ب - -خصس - -وصس
أŸط -الب ألج -ت -م -اع -ي-ة ب-ع-د أن
ترأجعت أدوأر ألنقابات ألعمالية
وألأحزأب ألتقليدية ألتي –ولت
أإ› ¤رد وأجهة للمخزن على
حسس- -اب أŸط -الب وألنشس -غ -الت
أ◊قيقية لعامة ألشسعب أŸغربي،
خ - -اصس - -ة شس - -رأئ - -ح- -ه أŸع- -دم- -ة
وألفقÒة.

السشبت  ٢٣رمضشان  ١٤٣٣هـ
الموافق  ١١أاوت  ٢٠١٢م العدد ٤٧١٨
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قطيعة الّرحم

لخرة
شسر الدنيا وا آ

من أاجمل اللحظات أان Œتمع مع إاخوتك
وإاخ- -وانك وب- -ق- -ي- -ة أاف -راد اأ’سص -رة ‘ ﬁب -ة
ولطف ،ويحيط بكم التقدير وا’حÎام ،و‘
ق -ل-وب-ك-م سصÓ-م-ة م-ن ا◊ق-د وا◊سص-د.ول-ك-ن
هذه اŸعا ’ Êيحبها الشصيطان؛ لهذا أاخذ
على نفسصه العهد أان يفسصد ب ÚاÛتمعات،
ويفuرق ب Úاأ’حبة ،ويوقد نار الفتنة ‘ داخل
كل أاسصرة ،و’ يهنأا له بال حتى يطّلق الرجل
زوج -ت -ه ،وي -ق -ط -ع اأ’خ أاخ-ت-ه ،وي-ه-ج-ر ا’ب-ن
أاباه.و‡ا يؤوسصف له أان بعضص الناسص وقع ‘
شصباك الشصيطان ،وسصاهم ‘ –قيق مراده،
وت-بّ-ن-ى ف-ك-رت-ه وم-ن-ه-ج-ه ،ف-ت-ج-د الواحد من
هؤو’ء قاطًعا لرحمه ،عاvقا لوالديه ،هاجًرا
إ’خوانه.
وقد “ر الشصهور بل والسصنون وما زال ‘
جحيم القطيعة ،والسصبب نزغة شصيطان عÈ
م -وق -ف صص -در م -ن ال-ط-رف اآ’خ-ر ،أاو ك-ل-م-ة
لسص -ان  ⁄ت -ك -ن ‘ ا◊سص-ب-ان ،وب-ع-ده-ا حّ-ل-ت

كÓم
من نور

قال ابن القيم رحمه الله  :إاذا أاصصبح
ال -ع -ب -د وأامسص -ى ول -يسص ه -م -ه إا’ ال -ل -ه
وحدهتحّمل الله عنه سصبحانه حوائجه
كلها ،وحمل عنه كّل ما أاهّمه ،وفّرغ
قلبه Ùبته،ولسصانه لذكره  ،وجوارحه
ل -ط-اع-ت-ه ،وإان أاصص-ب-ح وأامسص-ى وال-دن-ي-ا
ه -م -ه حّ-م-ل-ه ال-ل-ه ه-م-وم-ه-اوغ-م-وم-ه-ا
وأانكادها ووَكَله إا ¤نفسصه ،فشصغل قلبه
ع- -ن ﬁب -ت -ه Ãح -ب -ة اÿل -ق ،ولسص -ان -ه
ع- -ن- -ذك -ره ب -ذك -ره -م ،وج -وارح -ه ع -ن
طاعته بخدمتهم وأاشصغالهم ،فهو يكدح
ك -دح ال -وح-وشص ‘ خ-دم-ةغÒه ..ف-كّ-ل
من أاعرضص عن عبودية الله وطاعته
وﬁب- -ت- -ه ُبِ- -لَ- -ي ب- -ع- -ب- -ودي- -ة اıل- -وق
وﬁبتهوخدمته .

أاقوال وحكم

^ مفتاح البحار السصفن ،ومفتاح
ال Èالطرق ،ومفتاح الصصÓة الوضصوء،
وم -ف -ت -اح السص -م -اء ال -دع -اء ،وم-ف-ت-اح
ا÷نة التوحيد.
^ اŸؤوم - -ن ‘ ال - -دن - -ي - -ا ي - -ت - -زود
واŸنافق يتsزين والكافر يتمتع.
^ أاخ- -وة ال -دي -ن أاث -بت م -ن أاخ -وة
ال- -نسصب ،ف- -أاخ- -وة ال- -نسصب ت- -ن- -ق -ط -ع
Ãخ- -ال- -ف -ة ال -دي -ن وأاخ -وة ال -دي -ن ’
تنقطع.

اŸصص -ي -ب-ة ووق-عت ك-ارث-ة ال-ق-ط-ي-ع-ة ،وام-ت -أ
Ó
ال-ق-لب ب-الضص-غ-ي-ن-ة.وح-ي-ن-ها يرقصص الشصيطان
وينقصص اإ’Áان ويغضصب ا÷بار و’ ترتفع
اأ’ع -م-ال ،وي-قسص-و ال-ق-لب وت-ت-ق-ط-ع اأ’واصص-ر
وتنتشصر العداوات.فيا من وقع ‘ القطيعة،
اأصصلح حالك وحاسصب نفسصك واجلسص لوحدك
ل - -ت- -ب- -حث ‘ ع- -ي- -وبك ،و’ ت- -زك- -ي ن- -فسصك؛
فالشصيطان يجري ‘ ابن آادم ›رى الدم،
واعلم أان القطيعة “حق بركة العمر وبركة
اŸال ،وŒلب لك سصخط ا÷بار ولعنته {َفَهْل
َع َ -سص ْ-يُ-تْ-م إاِْن َتَ-وsلْ-يُ-تْ-م َأاْن ُتْ-ف-سِصُ-دوا ِف-ي اَأ’ْرضِص
َوُتَق u
ك اsلِذيَن َلَعَنُهُم الsلُه
حاَمُكْم * أاُْوَلِئ َ
طُعوا َأاْر َ
َفَأاصَصsمُهْم َوَأاْعَمى َأاْب َصصاَرُهْم} [ﬁمد،23 :
.]24واعلم أايها القاطع أان ا÷زاء من جنسص
العمل ،فمن وصصل َرِحَمه َوصَصله الله ،ومن
قطع رحمه قطعه الله ،وسصوف Œد قسصوًة ‘
ق -ل -بك ،وت-أان-يً-ب-ا ‘ ضص-مÒك ،ف-ك-ن شص-ج-اًع-ا
ل -تصص -ل م -ا ق -ط -عت ول -ت-داوي ا÷روح وتسص-د

الفراغ وتعود اŸياه Ûاريها ،واأ’مر يسصهل
على من صصدق ،وإاذا علم الله صصدق نيتك،
ي ّسصر كل عسص.Òوأاقول للطرف الثا Êالذي
Œرع مرارة القطيعة وذاق أا ⁄اأ’خطاء من
ف ،وليكن صصدرك
الطرف اأ’ول :سصامح واع ُ
واسصً-ع-ا ،ول-ي-ك-ن ل-ديك «م-قÈة» ل-ت-دف-ن ف-ي-ها
أاخطاء من –ب ،وربنا عفwو ويحب منا أان
ن-ع-ف-و ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ن-ا.وق-د ت-ك-ون ال-ن-فسص ت-ري-د
ا’نتقام من القاطع واıطئ ،فأاقول ’ :بد
من كسصر مراد النفسص وتربيتها على آايات
حوا َأا’ ُتِحtبوَن
الكتاب العزيز {َوْلَيْعُفوا َوْلَي ْصصَف ُ
َاأْن َيْغِفَر الsلُه َلُكْم} [النورَ{ ،]22 :فَمْن َعَفا
جُرُه َعَلى الsلِه} [الشصورى،]40 :
َوَأاصْصَلَح َفَأا ْ
{َواإَِذا َم -ا َغ -ضِص ُ-ب-وا ُهْ-م َيْ-غِ-فُ-روَن} [الشص-ورى:
.]37ومع هذا العفو والسصماحة ’ مانع من
نصص -ي -ح -ة صص -احب اÿط -أا ب -ط -ري -ق-ة ه-ادئ-ة
وحكيمة لتؤوتي ثمارها ،وما يدريك لعّل الله
يحدث بعد ذلك أامًرا.

لواخر من رمضشان
في العششر ا أ

كان النّبي يشسد مئزره ويوقظ أاهله

‘ الصصحيح Úمن حديث عائشصة
ر ض ص ي ا ل ل ه ع ن ه ا اأ ن ا ل ن ب ي ص ص ل ى ا ل ل ه
ع -ل -ي -ه وسص -ل -م « ك -ا ن اإذ ا د خ-ل ال-عش ص-ر
اأ ح ي ا ا ل ل ي ل و اأ ي ق ظ اأ ه ل ه و ش ص د م ئ ز ر ه »
رواه البخاري ومسصلم.
فقد كان النبي يجتهد ‘ العشصر
ا ’أ و ا خ ر م ن ر م ض ص ا ن  ،م ا ’ ي ج ت ه د ‘
غ  Òه ا  .و م ن ذ ل ك اأ ن ه ك ا ن ي ع ت ك ف ف ي ه ا
و ي -ت -ح -ر ى ل -ي -ل -ة ا ل -ق -در خ Ó-ل-ه-ا و‘
الص ص - -ح - -ي- -ح Úم- -ن ح- -د يث ع- -ائ شص- -ة
 ر ض ص ي ا ل ل ه ع ن ه ا  -اأ ن ا ل ن ب ي « ك ا ن اإ ذ اد خ ل ا ل ع ش ص ر اأ ح ي ا ا ل ل ي ل  ،و اأ ي ق ظ اأ ه ل ه ،
وشصد مئزره».
وق-ول-ه-ا « :وشص -د م-ئ-زر ه» ك -ن-اية ع ن
ا’ سص-ت-ع-داد ل-ل-ع-ب-اد ة وا ’ج-ت-ه-اد ف يها
زيادة على اŸعتاد ،ومعناه التشصمÒ
‘ ال -ع -ب -ادات  .وق-ي-ل  :ه -و ك-ن-ا ي-ة ع-ن
اعتزال النسصاء ،وترك ا÷ماع.
و ق و ل ه ا  « :اأ ح ي ا ا ل ل ي ل » اأ ي  :ا س ص ت غ ر ق ه
بالسصهر ‘ الصصÓة وغÒها .وقد جاء
‘ ح د ي ث ع ا ئ ش ص ة ا ’آ خ ر ر ض ص ي ا ل ل ه
ع- -ن- -ه- -ا ’ « :اأع- -ل -م رسص -ول ال -ل -ه ق -راأ
ا ل ق ر اآ ن ك ل ه ‘ ل ي ل ة  ،و ’ ق ا م ل ي ل ة ح ت ى
ا ل ص ص ب ا ح  ،و ’ ص ص ا م ش ص ه ًر ا ك ا م  ًÓق ط
غ  Òر م ض ص ا ن »  .ف ي ح م ل ق و ل ه ا « اأ ح ي ا
ا ل ل ي ل » ع ل ى اأ ن ه ي ق و م اأ غ ل ب ا ل ل ي ل  ،اأ و
ي ك و ن ا  Ÿع ن ى اأ ن ه ي ق و م ا ل ل ي ل ك ل ه ل ك ن
ي - -ت - -خ - -ل- -ل ذلك ال - -عشص- -ا ء وا لسص- -ح- -ور

وغ Òه-م-ا ،ف-ي -ك-ون ا  Ÿراد اأن-ه ي-ح-ي -ي
معظم الليل.
و ق و ل ه ا  « :و اأ ي ق ظ اأ ه ل ه » اأ ي  :اأ ي ق ظ
اأ ز و ا ج ه ل ل ق ي ا م  .و م ن ا  Ÿع ل و م اأ ن ه ك ا ن
ي -وق-ظ اأ ه-ل-ه ‘ سص-ائ-ر ال سص-ن -ة ،ول -ك-ن
كان يوقظهم لقيام بعضص الليل؛ ففي
ص ص ح ي ح ا ل ب خ ا ر ي اأ ن ا ل ن ب ي ا س ص ت ي ق ظ
ل ي ل ة ف ق ا ل  « :س ص ب ح ا ن ا ل ل ه ! م ا ذ ا اأُن ز ل
ال- -ل- -ي- -ل -ة م -ن ا ل -فÏ؟ م -اذ ا اأُن -زل م -ن
ا ÿز ائ - - -ن؟ م- - -ن ي- - -وق- - -ظ صص- - -وا حب
ا ◊ ج ر ا ت ؟ ي ا ُر sب ك ا س ص ي ة ‘ ا ل د ن ي ا
ع ا ر ي ة ‘ ا ’آ خ ر ة »  .و ف ي ه ك ذ ل ك اأ ن ه
كان يوقظ عائشصة -رضصي الله عنها-
اإ ذ ا اأ ر ا د اأ ن ي و ت ر  .ل ك ن اإ ي ق ا ظ ه ’أ ه ل ه
‘ ا ل ع ش ص ر ا ’أ و ا خ ر م ن ر م ض ص ا ن ك ا ن
اأ ب ر ز م ن ه ‘ س ص ا ئ ر ا ل س ص ن ة .
وف -ع -ل -ه ه -ذ ا ي -د ل ع -ل-ى ا ه-ت-م-ام-ه
ب - -ط- -ا ع- -ة رب -ه  ،وم -ب -ادر ت -ه ا ’أوق -ات ،
و اغ-ت -ن-ا م-ه ا ’أزم-ن-ة الفا ضصلة  .في نب غي
ل -ل -م سص -ل-م ا ’ق-ت-د ا ء ب-ال -ن-ب-ي ف-اإ ن-ه ه-و
ا ’أ س ص و ة و ا ل ق د و ة  ،و ا ِ
÷د وا’جتهاد ‘
ع ب ا د ة ا ل ل ه  ،و اأ ّ
’ يضصيع سصاعات هذه
ا ’أ ي ا م و ا ل ل ي ا ‹ ؛ ف اإ ن ا  Ÿر ء ’ ي د ر ي
ل ع ل ه ’ ي د ر ك ه ا م ر ة اأ خ ر ى ب ا خ ت ط ا ف
ه- -ادم ال- -ل- -ذ ا ت وم- -ف -ر ق ا÷م -اع -ا ت
و ا  Ÿو ت ا ل ذ ي ه و ن ا ز ل ب ك ل ا م ر ئ اإ ذ ا
ج-اء اأج-ل-ه ،و ان-ت-ه-ى ع-م-ره ،ف-ح-ي-ن-ئٍذ
يندم حيث ’ ينفع الندم.

في مدرسسة النبوة
 ⁄تكن هذه القصصصص البليغة القوية فقط تسصلية وتقوية لقلب الرسصول كما قال تعا :¤وك Óنقصص عليك من أانباء
الرسصل ما نثبت به فؤوادك (( )120هود) ،بل كانت و’ تزال هذه القصصصص الصصادقة مصصدر القوة ورباطة ا÷أاشص واأ’مل
اŸشصرق الوطيد ،والثقة القوية بالنجاح والفوز والفÓح وا’نتصصار على اŸعارضص ،Úللدعاة والعامل Úالذين
يعملون على نهج النبوة وعلى طريق اأ’نبياء ،ويقومون بالدعوة إا ¤اإ’Áان والعمل الصصالح وتقوى الله،
ويصصÈون على اأ’ذى  ..وقد غsيرت البعثة اÙمدية هذا الوضصع ‘ ا÷اهلية وقلبته رأاسصاً على عقب،
فاكتسصحت العا ⁄اŸتمدن كله موجة قوية من اإ’Áان والطلب لله تعا ،¤وا÷هاد ‘ سصبيله والسصعي
ل آ
Óخرة ،وإانهاضص اأ’· من كبوتها ،وإاخراج الناسص من عبادة العباد إا ¤عبادة الله ،ومن ضصيق الدنيا إا¤
سصعتها ،ومن جور اأ’ديان إا ¤عدل اإ’سصÓم ،واŒهت إا ¤هذه الغاية همم أاهل العزائم وكفاية أاهل
اŸواهب ،وذكاء اأ’ذكياء ،وسصليقة اأ’دباء ،وقريحة الشصعراء ،وسصيوف اأ’قوياء ،وأاقÓم العلماء ،وعبقرية
النبغاء ،وك ÌاŸتميزون ‘ هذا العا ⁄الذي  ⁄يكن يعرف غ Òضصرب واحد وغ Òطراز واحد من
ا’إنسصانية وهو عابد النفسص وأاسص Òالشصهوة وصصريع الهوى.
إان كل فرد من الصصحابة رضصي الله عنهم أاجمع Úمعجزة مسصتقلة وآاية من آايات
ال -ن -ب -وة ،وم -أاث -رة م -ن م -آاث -ره -ا اÿال -دة ،وب-ره-ان سص-اط-ع ع-ل-ى ع-ظ-م ال-رسص-ال-ة
اÙم-دي-ة ،وإان شص-اع-راً  ⁄ي-ت-خ-ي-ل ب-خ-ي-ال-ه اÿصص-يب وق-ري-ح-ت-ه ال-ف-ي-اضصة،
ومقدرته الشصعرية ،أاوصصافاً أاجمل ،وسصÒة أاعطر ،وجما’ً أاكمل ‡ا وجد
‘ هؤو’ء اأ’صصحاب رضصي الله عنهم ،ولو اجتمع أادباء العا ‘ ⁄صصعيد
واحد ،فعرضصوا ‰وذجاً إانسصانياً رفيعاً  ⁄يصصل بهم اÿيال إا ¤ما وصصل إاليه
الواقع ‘ حياة هؤو’ء اأ’صصحاب رضصي الله عنهم أاجمع Úالذين نشصؤووا ‘
حجر النبوة وحضصانتها ،وتخرجوا من مدرسصتها.
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قضساء الصسيام

Óفطار سصتة أايام ‘ السصنة اŸاضصية ‘ شصهر رمضصان اŸبارك
لقد اضصطررت ل إ
بسصبب العادة الشصهرية ،وعندما أاردت قضصاء هذه اأ’يام بدأات بصصومها ‘ العشصرين
من شصعبان وبعد ما صصمت يوم Úأاتا Êكث Òمن الناسص وقالوا ‹ :إانه ’ يجوز
قضصاء الصصوم ‘ شصهر شصعبان فما رأايكم ‘ هذا ؟
’ حرج و’ بأاسص بقضصاء ما فات اŸسصلمة أاو اŸسصلم من رمضصان ‘ أاي شصهر من
الشصهور حتى ‘ شصعبان نفسصه ،بل قد ورد أان عائشصة كانت أاحيانًا تتأاخر بقضصاء
بعضص اأ’يام إا ¤شصعبان فتصصومها قبل أان يأاتي رمضصان فلتطمئن اŸسصلمة على
اأ’يام التي صصامتها ،وهي مقبولة و›زئة عنها والله تعا ¤يتقبل من اŸتق.Ú

إاني صسائم

عن أابي هريرة رضصي الله عنه قال قالرسصول الله صصلى الله عليه سصلم « :قال
الله عز وجل كل عمل ابن آادم له إا’ الصصوم فإانه ‹ وأانا أاجزي به والصصيام جنة (
وقاية ) فإاذا كان يوم صصوم أاحدكم ف Óيرفث (’ يفحشص ‘ القول ) و’ يصصخب (’
يصصيح ) ،فإان سصابه أاحد أاو قاتله فليقل إا Êصصائم إا Êصصائم والذي نفسص ﬁمد
بيده ÿلوف فم الصصائم أاطيب عند الله من ريح اŸسصك ،للصصائم فرحتان
يفرحهما  :إاذا أافطر فرح بفطره وإاذا لقي ربه فرح بصصومه « (رواه البخاري
ومسصلم ) .واŸراد بقوله « إا Êصصائم « إا‡ Êسصك عن الدنايا خائف من ربي أان
يبطل صصومي .وفيه ردع للنفسص وطلب –ليها بالكما’ت والفضصائل وتخليها عن
الرذائل وطمأانينة القلب لثواب الله تعا ¤وقدوة حسصنة ‘ التقوى .و‘ رواية
للبخاري « :يÎك طعامه وشصرابه وشصهوته من أاجلي ،الصصيام ‹ وأانا أاجزي به
وا◊سصنة بعشصر أامثالها « .و‘ قوله أايضصا «إا Êصصائم» اسصتعاذة بالله من آافات
اللسصان الكثÒة و’ ‚اة من خطرها إا’ بالصصمت مع مراقبة الله تعا.¤
وقد وردت ‘ فضصل الصصمت آاثار طيبة .ففي ا◊ديث النبوي الشصريف قال
رسصول الله صصلى الله عليه وسصلم  « :من يضصمن ‹ ما ب◊ Úييه وما ب Úرجليه
أاضصمن له ا÷نة « .و‘ ا◊ديث الذي أاخرجه ابن أابي الدنيا أان رسصول الله صصلى
الله عليه وسصلم قال ’ « :يسصتقيم إاÁان عبد حتى يسصتقيم قلبه و’ يسصتقيم قلبه
حتى يسصتقيم لسصانه».
وعند أاهل العقل أان صصاحب الغيبة والنميمة وشصهادة الزور باطل صصومه ’
يثاب عليه وإان صصح شصرعا بل يأا” لتعديه على أاعراضص اÿلق ،مصصداقا لقوله
صصلى الله عليه وسصلم ‘ ا◊ديث الصصحيح  « :من  ⁄يدع قول الزور والعمل به
فليسص لله حاجة ‘ أان يدع طعامه وشصرابه « ..
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قال رسشول الله صشلي الله عليه وسشلم« :إاذا مات
ابن آادم انقطع عمله إال من ثÓث صشدقة جارية أاو
علم ينتفع به أاو ولد صشالح يدعو له.

من كنوز السسنة النبوية

‘ الصصحيح Úعن أابي هريرة رضصي الله عنه أان النبي صصلى الله عليه
وسصلم قال( :من صصام رمضصان إاÁانًا واحتسصابًا غفر له ما تقدم من ذنب) .أاي
Óجر واŸثوبة منه سصبحانه .
إاÁانًا بأان الله فرضص الصصوم عليه ،واحتسصابًا ل أ
والصصوم سصبب ‘ سصعادة الدارين  ،ففي ا◊ديث اŸتفق عليه عن أابي هريرة
رضصي الله عنه أان النبي صصلى الله عليه وسصلم قال  :للصصائم فرحتان  :فرحة
عند فطره ،وفرحة عند لقاء ربه ،فعند فطره  ،يفرح Ãا أانعم الله عليه من
القيام بهذه العبادة وإا“امها  ،وÃا أاباح الله له من الطعام والشصراب الذي
كان ‡نوعًا منه حال صصيامه ،وعند لقاء الله يفرح ح Úيجد جزاء صصومه
كام ً
 ‘ Óوقت هو أاحوج ما يكون اإليه.

آاثار المعاصسي

قال ابن القيم رحمه الله« :ومن آاثار الذنوب واŸعاصصي انها –دث ‘ اأ’رضص
أانواعًا من الفسصاد ‘ اŸياه والهواء والزرع والثمار واŸسصاكن .قال تعا‹« :ظهر
الفسصاد ‘ ال Èوالبحر Ãا كسصبت أايدي الناسص ليذيقهم بعضص الذي عملوا لعلهم
يرجعون».
فكل من أاحدثوا ذنبًا ..أاحدث الله لهم عقوبة!! والظاهر والله أاعلى وأاعلم .ان
الفسصاد اŸراد به الذنوب وموجباتها .ويدل عليه قوله تعا‹« :لنذيقهم بعضص
الذي عملوا .والله يقول ا◊ق وهو يهدي السصبيل».
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اَلّ-لُ-هs-م اْرُزق-ني ‘ رمضشان
الu-دهَ-ن َوالتْsنبيِهَ ،وباِعْدÊ
‘ رمضش--ان م--ن ال sسش--ف--اَهِ-ة
جَ--ع--ل ‹
َوالs---تْ--م--وي--هَِ ،وا ْ
ل َخْيٍر ُتْنِزُلفي
َنصشيباً مِن ُك u
رمضش-ان ِ ،ب-ج-وِدَك ي-ا أاجود
لجودين
ا أ

12

السسبت  ٢٣رمضسان  ١٤٣٣هـ
الموافق  ١١أاوت  ٢٠١٢م العدد ٤٧١٨

äÉ«fÉ°†eQ

$

www.el-massa.com
info@el-massa.com

لحÓم بقصسر اŸعارضس
حديقة ا أ

لطفال
متنفسس حيوي للعائÓت وا أ

لحÓم بقصسر اŸعارضس الصسنوبر البحري إاقباًل كبًÒا للعائÓت خÓل سسهرات الشسهر الفضسيل حيث تفتح أابوابها للزوار بعد
تشسهد حديقة ا أ
لفطار مباشسرة وحتى الثانية صسباحًا رغم أان موعد إاقفالها على السساعة الواحدة ،إال أان كثافة ا◊ضسور Œعل ا◊ديقة تعج بالزوار ،حيث
ا إ
لطفال واŸراهق Úمن هواة اŸغامرة هناك.
يرتفع صسوت ا أ
@ أاحÓم ﬁي الدين
إأزدح- - -ام ك- - -ب Òي - -ع - -رف - -ة
أل -ط -ري-ق أŸؤودي ل-ل-ح-دي-ق-ة،
ح- - -يث ي- - -دخ- - -ل أصس- - -ح- - -اب
ألسسيارأت ‘ طوأب Òطويلة
أإذ يسس-ت-دع-ي أل-وصس-ول ل-ل-ركن
‘ أ◊ظÒة أÿاصسة بها أزيد
من  15دقيقة ،إأل أن هذأ
لمر  ⁄يعد يزعج ألعائÓت
أأ
أل -ت -ي إأع -ت -ادت ع -ل-ى أŸك-ان
أل- -ذي ي- -ع -ت Èفضس -اء خصس -ب ً-ا
للÎفيه عن ألذأت.
أŸتجه للحديقة ألتي تعج
ب- -ال -زوأر يسس -ت -م -ت -ع ب -ج -م -ال
ألديكور ألسساحر ألذي صسنعته
Óل-ئ-ة
لضس -وأء أŸت  -أ
لل -وأن وأ أ
أأ
أل -ت -ي ت -ط-ب-ع ل-ي-ا‹ أ◊دي-ق-ة
ب -دأي -ة م -ن م -دخ -ل -ه-ا ،ح-يث
لطفال ‘
يجتهد باعة لعب أ أ
عرضس ألوأن وأشسكال ﬂتلفة
م -ن أل-ل-عب أŸضس-ي-ئ-ة خ-اصس-ة
أل -ط-ائ-رة م-ن-ه-ا أل-ت-ي ت-ع-ل-قت
ب-أاشس-ج-ار ألصس-ن-وب-ر أل-ب-اسس-ق-ة
ل -ي -ط -ب -ع ل -ون -ه -ا أل-ب-ن-فسس-ج-ي
أŸك - -ان وك - -ذأ أل - -ب- -ال- -ون- -ات
لل-وأن أل-ت-ي –م-ل
أل-زأه-ي-ة أ أ
صس -ورأً لشس-خصس-ي-ات ك-رت-ون-ي-ة
معروفة على غرأر «دورأ» و»
بوب» ودمى ألباربي Ãختلف
أشس -ك-ال-ه-ا ،إأ ¤ج-انب رأئ-ح-ة
أ◊ل- - - -وي- - - -ات وألشس- - - -وف- - - -ان
أÙمصس وشس - -ع - -ر أل- -ب- -ن- -ات
أŸن-ب-ع-ث-ة ‘ أŸك-ان ل-ت-ع-طي
ألطريق ألطويل جوأً خاصسًا.
وتختار ألعائÓت أ◊ديقة
Ÿا لها من خصسوصسيات أولها
Óطفال
ضسمان متعة أللعب ل أ
وأŸرأه -ق Úوح -ت -ى أل -ك -ب -ار
أل -ذي -ن ل ي -ف -وت -وأ ه -م أيضس-ا
ف- - -رصس - -ة أل - -ل - -عب ‘ ب - -عضس
للعاب ألتي ل تسسبب دوأرأ
أأ
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لرج-وح-ة
ك -بÒأً ع -ل-ى غ-رأر أ أ
وأل -ع -ج-ل-ة أل-ك-بÒة إأ ¤ج-انب
أجوأئها ألندية ألتي يطبعها
أ÷و أŸن-عشس ن-ظ-رأً ل-ق-رب-ه-ا
من ألبحر ،حيث يشسعر رأكب
لع-ا‹ أن-ه
أل -ع -ج -ل-ة وه-و‘ أ أ
ي-ع-ان-ق ألسس-م-اء وي-ت-ن-فسس م-ن
ألبحر ،وÁتع نضسره Ãشسهد
Óلئة ليً.Ó
ألعاصسمة أŸت أ
و‘ أل- -وقت أل -ذي يصس -ع -د
لط-ف-ال ب-ه-ج-ة
ف -ي -ه صس -رأخ أ أ
ل-ي-كسس-ر ه-دوء أل-ل-ي-ل ورت-اب-ته
يشس -ارك-ه-م أŸرأه-ق Úأل-ذي-ن
يختارون أللعب أŸثÒة على
غرأر لعبة «تاكايا» بالدرجات
وألسس- -ف- -ي- -ن- -ة وك- -ذأ ألÈم -ي -ل
لرج- -وح -ة ،ح -يث
أل- -دوأر ،وأ أ
ي - -خ- -ت- -ل- -ط صس- -رأخ ألÎف- -ي- -ه
ب -ال -ق -ه-ق-ه-ات أل-ت-ي تشس Òإأ¤
عدم ألقدرة على ألتحكم ‘
أل- -ن -فسس م -ن شس -دة أل -ب -ه -ج -ة
لمر ألذي يعكسس رغبة
وهوأ أ
هؤولء ‘ ألÎفيه عن ألنفسس،
لسس -ت -م -ت -اع ب -أاي-ام أل-ع-ط-ل-ة
وأ إ
وألسس-ه-رة أل-رمضس-ان-ي-ة .ح-يث
أشس - - -ار م - - -نصس - - -ف صس - - -احب
أل- -عشس- -ري- -ن رب- -ي- -عً- -ا إأ ¤أن- -ه
يصس -ط -حب أخ -وأت -ه أل -ب -ن -ات
لل-ع-اب ك-ل-م-ا
وي -ق -اسس -م -ه -ن أ أ
أت-ي-حت أل-ف-رصس-ة مضس-ي-فًا أنه
زأر أ◊دي- -ق- -ة م- -رت Úم- -ن- -د
قدوم ألشسهر ألكر ،Ëوشسارك
شسقيقاته أك Ìمن  7ألعاب
وضسحك كثÒأً.
وغ Òب- -ع- -ي- -د م- -ن م- -رك- -ز
لل - -ع - -اب وج- -دن- -ا ألسس- -ي- -دة
أأ
خديجة رفقة أفرأد عائلتها
ملتف Úحول طاولة ويتناولون
ألعصسائر بعد أزيد من ثÓث
لقدأم
سساعات وقوفًا على أ أ

ت -ق -ول» ل-ق-د شس-اركت أب-ن-ائ-ي
ع- -دة ل -عب خ -اصس -ة ألصس -غÒة
بشسائر ألتي ل Áكن بآاي حال
أن تركب أللعب لوحدها ،ول
أخفيكم أنني أشسعر بنوع من
أل-ت-ج-دي-د ك-ل-م-ا ق-دت ب-زيارة
لماكن ألÎفيهية.
هذه أ أ
أل- - -ك- - -ث Òم- - -ن ع - -ائ Ó- -ت
أŸغÎب Úوضسيوف ألعاصسمة
م- - - -ن أل- - - -ولي- - - -ات أÛاورة
وأل -ب -ع-ي-دة وج-دوأ ‘ أŸك-ان
م Ó- -ذأً ل - -ل- -رأح- -ة وألÎف- -ي- -ه
وإأقتسسام أوقات من ألسسعادة
‘ ليلة رمضسانية مباركة مع
لحبة ،حيث أشسارت
لهل وأ أ
أآ
وردي -ة سس -ي-دة م-غÎب-ة ج-اءت
رف-ق-ة أب-ن-ائ-ه-ا وأح-فادها إأ¤
أن أك Ìما يهمها هي جمع

حسسيبة عبد الرؤووف:

ل رمضشان ّÁر علّي ب Óضشيوف...

فنانة لها شسعبية واسسعة ّ“،يزت بأادائها للطابع العاصسمي تأاّثرًا باŸرحومة
فضسيلة دزيرية وعدا كونها فنانة متأالقة فهي أاّم ورّبة بيت من الدرجة
لو ¤فرمضسان بالنسسبة إاليها شسهر له طقوسس وعادات خاصسة سسنكتشسفها
ا أ
من خÓل هذه القعدة التي جمعتنا مع حسسيبة عبد الرؤووف:
@ نادية شسنيوÊ
أليوم بالنسسبة لفنانتنا يبدأ باكرأً إأذ
تسس-ت-ي-ق-ظ ل-قضس-اء ح-اج-ي-ات-ها وتنظيف
ب- -ي- -ت- -ه- -ا إأسس- -ت- -ع- -دأدأً إلع- -دأد ف- -ط -ور
ألصس -ائ -م ،Úح-يث ت-ق-ول حسس-ي-ب-ة ع-ب-د
ألرؤووف أّن رمضسان يأاتي دأئما بخÒأته
وه-وشس-ه-ر أل-ق-ن-اع-ة ل أل-ل-ه-فة لذأ فهي
تسس-ع-ى دوم-ا ل-ت-ف-ادي أل-ت-ب-ذي-ر ،فتطبخ
قدر ما تأاكل أسسرتها وضسيوفها فبيتها
ل ينقطع عنه ألضسيوف فمائدتها دأئما
ج -اه -زة إلسس -ت -ق -ب -ال -ه -م ع -ل -ى أل-رحب
وألسس -ع -ة ،ح -ت -ى أّن -ه -ا –ّسس ب -الضس-ج-ر
وشسيء مهّم ينقصسها ح Úيغيب عنها
ألزأئرين ،فهي مضسيافة بطبعها حسسب
تصسريحها وأك Ìما تكون كذلك ‘ رمضسان وهذه ميزة كرÁة تطبع هذه ألفنانة أإلنسسانة
.
وحسسيبة ككّل ألنسساء أ÷زأئريات تتفّنن ‘ أألطباق ألرمضسانية ألقارة منها :ألشسوربة،
◊م ◊لو ،متّوم ،كباب ،بطاطسس ‘ ألفرن– ،ضس Òألدجاج وأŸسسفوف عند ألسسحور
وغÒها من أألطباق ألشسهية ،أّما بالنسسبة للحلويات فهي تف ّضسل خبزة تونسس وألتارتات
ألتي – ّضسرها بأاناملها وطبعا «قلب أللوز» ألذي تشسÎيه من ﬁل خاصس متفّوق حسسب
تأاكيدها ‘ صسنع سسّيد أ◊لويات ‘ رمضسان.
وب ÚأŸطبخ وإأهتمامها بأاسسرتها منها إأبنتها أ◊امل ألّول مرة تقضسي حسسيبة يومها
ومع إأنشسغالتها أألسسرية تضساف موأعيد فنية كثÒة ‘ هذأ ألشسهر أŸتمّيز بسسهرأته
ومهرجاناته منها :حفÓت –ييها ‘ خيمة ألهيلتون ،أŸوقار ،جميلة ،هذأ إأ ¤جانب
أعمال خÒية تضسامنية تكّتمت عن أإلفصساح عنها وعن مكانها لكون هذه أإللتفاتات
على حّد قولها وقناعتها هي لله وبعيدة عن ألتشسه Òوألرياء ....

ق- -در ك- -ب Òم- -ن أل- -ذك- -ري- -ات
ألسس -ع -ي-دة رف-ق-ة أب-ن-ائ-ه-ا م-ن
لم تقول» لقد قدمت
ألوطن أ أ

رف -ق -ة أب-ن-ائ-ي وأح-ف-ادي م-ن
ف -رنسس-ا ل-ن-مضس-ي أي-ام ألشس-ه-ر
أل- -فضس- -ي -ل ‘ أل -وط -ن وسس -ط

له- -ل ،ف- -ل- -رمضس- -ان ن- -ك -ه -ة
أأ
خ- -اصس- -ة ‘ أل- -بÓ- -د ،وأل -ي -وم
لسس -ت -م -ت -اع بسس -ه -رة
ق -ررن -ا أ إ
لحÓم
رمضسانية ‘ حديقة أ أ
ح- -ت- -ى ن- -ت- -ق -اسس -م أل -ب -ه -ج -ة
وألسسرور ،فالدنيا  ⁄تسسعنى
ب - -ف- -رح- -ة أح- -ف- -ادي أل- -ذي- -ن
Áت -ط -ون أل -ل -عب وي -ط -ل -ب -ون
إأع -ادت -ه -م إأل-ي-ه-ا م-رة أخ-رى،
إأنها فرصسة ÷مع ألكث Òمن
ألذكريات ألسسعيدة معهم ومع
أفرأد عائلتي ألذين  ⁄أرأهم
مند أزيد من  8سسنوأت.
للشساي ‘ أ◊ديقة نكهة
خ -اصس -ة ح -يث نصس-بت خ-ي-م-ة
لسستقبال ألعائÓت ‘
كبÒة إ
ج -و صس -ح -رأوي ‡ي -ز وسس-ط
أشسجار ألصسنوبر ألتي تطوق
أŸك- - - -ان ،ح - - -يث Œت - - -م - - -ع
ألعائÓت على صسينية ألشساي
ألصس-ح-رأوي أŸع-ب-ق ب-النعناع
لصسالة وصسينية ألقلب أللوز
وأ أ
‘ أج- - -وأء م- - -ن أل- - -ف- - -رح- - -ة
وألسسرور.

لداء صسÓة الÎاويح
أ
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تكتبه اليوم :حنان سس

ل تسشتصشغر الدينار ‘ جيبك...

مؤو ⁄جدأً أن ترى خÓل رمضسان إأزدياد
عدد أŸتسسول...Úصسحيح أنهم يتوأجدون
ط -ي -ل -ة أي -ام ألسس -ن -ة وأÙت-اج م-ن-ه-م وغÒ
أÙتاج ‡ن يتخذ مد أليد حرفة Ÿلء
أ÷يب ،ولكننا نتكلم هنا عن شسريحة أخرى
من هؤولء ألذين يسستجدون ألناسس صسدقة
ف  Ó-سس -ب -ي -ل إلسس -ك -ات ج -وع ب -ط -ون -ه -م ‘
رمضسان إأل ذلك ،إأنهم أولئك أÙرومون
حًقا ألذين ل Áلكون قوت يومهم ،ترأهم
يتعففون عن ألسسؤوأل أيام ألسسنة ولكن شسدة
أ◊اجة أيام ألصسيام Œعلهم مرغم Úعلى
ذلك ...ومنهم أألرأمل وأليتامى وأŸعاقÚ
وغÒهم ألكث...Ò
وم- -ؤو ⁄أيضس ً-ا أن ت -رى أك -وأم أل -ق -م -ام -ة
أŸرمية هنا وهناك لتفضسح خبايا أŸوأئد
أŸث-ق-ل-ة ب-أاصس-ن-اف أل-ط-ع-ام أل-ت-ي ت-نتهي ‘
حفٍÓت للقطط تعيث فيها حد ألتخمة،
هذأ عوضس أإلقدأم على ألتصسدق بها أو
ب- -نصس- -ف- -ه- -ا أوح- -ت- -ى Ãا ي- -ع -ادل -ه -ا ث -م -ن ً-ا
ل-ل-م-ح-ت-اج،وم-ا أكÌه-م ...ذوي أ◊ق وم-ن-ه
ح-ق أل-دي-ن وأل-دم وأل-ق-رأب-ة وح-ق أل-ي-ت-امى
وحق أŸعوزين وحق أŸعاق Úوحق أ÷Òة
كذلك.
هي دعوة لكل ألناسس حتى يتذكر ألقادر
منهم غÒه ‘ رمضسان وغ Òرمضسان ،فأان
ألله ل يريد جياعًا ‘ رمضسان بل يريد منا
أن نحمل ألرحمة ب Úأيدينا لنوزعها هنا
وه-ن-اك ،ف Ó-يسس-تصس-غ-ر أح-دن-ا أل-دي-ن-ار ‘
ج -ي-ب-ه Ÿسس-اع-دة غÒه ،ول ي-ن-ت-ظ-ر أح-دن-ا
مليونا حتىُ يثبت كرمه ،فالإحسسان يكون
بالقليل قبل ألكث...Ò

إاقبال واسشع للنسشوة على مسشاجد وهران
تهتم ألعائÓت ألوهرأنية على غرأر باقي
أل -ع -ائÓ-ت أ÷زأئ-ري-ة خÓ-ل شس-ه-ر رمضس-ان
ب -ال -ذه-اب إأ ¤أŸسس-اج-د ،ف-ال-رج-ال ي-ؤودون
ألصس- -ل- -وأت أŸف- -روضس- -ة ‘ أŸسس- -ج -د ،أم -ا
ألنسساء فيجدن فرصسة ألذهاب إأ ¤أŸسساجد
ألدأء صسÓة ألÎأويح ،حيث تكتظ أŸسساجد
ب- -دءأً م- -ن إأن- -ت -ه -اء ت -ن -اول أإلف -ط -ار ،ح -يث
ب -خ-رج-ن م-ن ب-ي-وت-ه-ن ج-م-اع-ات ج-م-اع-ات
ألخذ ألصسفوف أألو ¤من أŸسسجد لقرأءة
بعضس آأيات ألقرآأن وألتدبر فيه– ،دثنا مع
أ◊اج -ة ب -ح -ري -ة أل -ت -ي وصس -فت ل-ن-ا ك-ي-ف-ي-ة
أإلسستعدأد وألتأاهب ألدأء صسÓة ألÎأويح،
فقالت ‘‘مع إأقÎأب شسهر رمضسان أحرصس
على صسÓة ألÎأويح ألتي أجد فيها رأحة
ك- -بÒة وأح- -ب -ذ أن أذهب ب -اك -رأً ألج -لسس ‘
ألصس- -ف- -وف أألو ،¤ح -يث ي -ق -ل أإلك -ت -ظ -اظ
وألضسجيج خاصسة وأن بعضس ألنسسوة يحضسرن
معها أطفاًل صسغارأً‘‘ ،كما –رصس ألكث Òمن
ألنسسوة أللوأتي يجدن صسعوبة ألذهاب ألدأء
صس Ó-ة ألÎأوي -ح ‘ شس -ه -ر رمضس -ان خ -اصس-ة
رب- -ات أل- -ب -ي -وت أل -ع -ام Ó-ت ،ول -ك -ن ه -ذأ ل
Áنعهن من أدأء هذه ألسسنة ألعظيمة ،وهذأ

ما Ÿسسناه عند ألسسيدة Áينة وهي موظفة
وأم ألرب -ع -ة أب -ن -اء ح -يث ت -ق -ول ‘‘إأن مÓ-ذي
ألوحيد ‘ شسهر رمضسان هو أدأئي صسÓة
ألÎأويح بالرغم من أن نهاري مرهق جدأً،
حيث أعمل دأخل وخارج ألبيت وخاصسة ‘
هذأ ألشسهر ما يتطلب ›هودأً كبÒأً ،لكنني
مصسممة على أدأء صسÓة ألÎأويح كالعادة‘‘،
ل ح- -ظ- -ن- -ا إأسس -ت -ع -دأد أل -ك -ث Òم -ن أل -نسس -وة
Ãخ -ت -ل -ف أع -م-اره-ن وت-ب-اي-ن مسس-ت-وي-ات-ه-ن
ألثقافية إأ ¤حضسور صسÓة ألÎأويح وهذأ ما
Ÿسسناه عند ألسسيدة رأدية ،حيث تقول‘‘‘ :
ألسسنوأت أŸاضسية أك Ìما Áيز أŸسساجد
توأفد فئة أŸسسنات بأاك Èنسسبة من ألشسابات
ألدأء صسÓة ألÎأويح ،ولكن خÓل ألسسنوأت
أل -ق -ل -ي -ل -ة أŸاضس -ي -ة لح -ظ -ن -ا ت -وأف -د ك-بÒ
للشسابات وألنسساء أŸتزوجات ،حتي ألفتيات
ألصسغÒأت أصسبحن يرأفقهن أمهاتهن حبًا
‘ تقليد ألكبار وأدأء صسÓة ألÎأويح ‘‘ .وكما
ذكرت ألسسيدة جميلة أن هذأ ألشسهر أŸعظم
أل - -وقت ف- -ي- -ه ﬁصس- -ور ج- -دأً ب Úأل- -ط- -ب- -خ
وأل- -ت- -ن- -ظ -ي -ف ع Ó-وة ع -ل -ى درج -ة أ◊رأرة
أŸرت -ف -ع -ة .ل -ذلك ‚د ب -عضس ألصس -ائ-م-ات

ت- -ك- -ت- -ف Úب- -أادأء ألصس- -ل -وأت أŸف -روضس -ة ‘
بيوتهن.
إأل أن أŸؤوسس - - - -ف ج - - - -دأً ه - - - -ي ب- - - -عضس
ألتصسرفات ألسسلبية ألتي تعمد بعضس ألنسسوة
أللوأتي تؤوذين صسÓة ألÎأويح ‘ أŸسساجد
ألقيام بها وأÿارجة عن أخÓق أŸسسجد
ألتي ينهي عنها ديننا أ◊نيف وقد تنقصس
من أجرهن منها أ◊ديث فيما بينهن دأخل
أŸسس -اج-د لÎت-ف-ع أصس-وأت-ه-ن م-تسس-ب-ب-ات ‘
إأزعاج باقي أŸصسليات ‡ا تفقد هذه ألسسنة
روحانياتها ،كما تعتمد ألبعضس منهن إأ¤
أ◊ضسور إأ ¤ألصسÓة برفقة أطفالهن ألصسغار
ألذين ل يعرفون سسوى أللعب ‘ أألماكن
أıصسصسة للصسÓة ،حتى ل يÎكن أبنائهن
لوحدهم بالبيوت أو ألنهن وحسسب قولهن
ي -ردن أن ي -ع-ل-م-ن أط-ف-ال-ه-ن ك-ي-ف-ي-ة ألصسÓ-ة
وبعث ألروح أإلÁانية ‘ نفوسسهم من أجل
أل -ت -ق-رب إأ ¤أل-ل-ه ،م-ت-ن-اسس Úأن-ه-ن ب-أام-اك-ن
مقدسسة لها حرمتها وآأدأب ألتصسرف جزء
من هذه أ◊رمة وكذلك أإلنصسات إأ ¤أإلمام
وإأحÎأم باقي أŸصسليات.
^ خ /نافع

سسوق أاهراسس:

لسشÓمية تفتح  3مطاعم إافطار رمضشانية
الكششافة ا إ
لسسÓمية أ÷زأئرية
بادرت ألكشسافة أ إ
بسسوق أهرأسس منذ مطلع شسهر رمضسان
ألكر Ëوضسمن سسلسسلة ألعمليات ألتطوعية
وأÒÿية إأ ¤فتح  3مطاعم بكل من سسوق
أهرأسس ومدأوروشس وأŸكفل ألوأقعة على
أ◊دود أل - -ف - -اصس - -ل - -ة ب Úسس- -وق أه- -رأسس
وقاŸة.
وإأسس-ت-ن-ادأً ل-ل-ق-ائ-د ﬁم-د ط-ارق م-لوك
لسسÓمية أ÷زأئرية بسسوق
فإان ألكشسافة أ إ
أهرأسس تقدم يوميًا بهذه أŸطاعم 700
وج -ب -ة إأف -ط -ار سس -اخ -ن-ة ل-ع-اب-ري ألسس-ب-ي-ل
وﬁت -اج Úوف -ق -رأء وأشس -خ -اصس ي -ت -ع-ذر
لفطار
للتحاق بذويهم ‘ موعد أ إ
عليهم أ إ
ي -ع -ك -ف ع -ل -ى –ضسÒه-ا شس-ب-اب م-ت-ط-وع
لف-ط-ار
م-ك-ل-ف Úب-إاع-دأد وت-أاط Òم-وأئ-د أ إ
لخ-ر م-ن-ه-م ب-إايصس-ال
ك -م-ا ي-ق-وم أل-ب-عضس أ آ
وجبات إأفطار سساخنة كذلك إأ ¤منازل
عدد من ألعائÓت أŸعوزة حفاظًا على

كرأمتها.
وأوضسح ذأت أŸصسدر بأانه ” مرأعاة
شسروط ألصسحة وألنظافة ألوأجب إأتباعها
‘ مثل هذه ألفضساءأت ألتي يتم “وينها
لحسس -ان
م- -ن ق- -ب -ل ع -دد م -ن ذوي أل Èوأ إ
بالولية.
وع Èذأت أŸصس- -در ع -ن إأسس -ت -حسس -ان -ه
Ÿسس -ت -وى أل -تضس -ام -ن م-ن ط-رف ذوي ألÈ
لحسسان ألذين كثفوأ من عمليات تقدË
وأ إ
أل -ه -ب -ات أل -ت -ي “ك -ن م -ن ت -ك -ف -ل أفضس -ل
باŸعوزين وأليتامى وأفاد قائد ألكشسافة
لسسÓمية أ÷زأئرية بسسوق أهرأسس بأانه
أإ
سسيتم يوم 27رمضسان أŸقبل تنظيم حفل
لفوأج ألكشسفية بالولية
تكرم عدد من أ أ
فضسً Óعن تنظيم مسسابقة بعنوأن «ألطفل
أÿط-يب» (ي-ق-وم ب-ت-نشس-ي-ط ح-لقات دينية
لقرأنه) إأ ¤جانب توزيع ألبسسة
موجهة أ
ألعيد لفائدة  120طفً Óيتيمًا ع Èعديد

بلديات ألولية.
لح-م-ر
م -ن ج -ه-ت-ه ك-ث-ف ف-رع أل-هÓ-ل أ أ
أ÷زأئ -ري بسس -وق أه -رأسس م -ن م-ب-ادرأت-ه
أÒÿي -ة ح -يث ف -ت -ح خ Ó-ل ه -ذأ ألشس -ه -ر
ألكر 7 Ëمطاعم لـ«مائدة ألهÓل» عÈ
عديد بلديات ألولية تقدم ‘ ›ملها
ي -وم -يً-ا  2.000وج- -ب- -ة وذلك ب- -فضس -ل
تÈع -ات أÙسس -ن Úوب -عضس أŸؤوسسسس-ات.
وأج

ذكرى
 ١٣أوت “ ٢٠١٢ر سسنة على رحيل
السس--ي--دة جÓ-ط ال-زه-رة ،ب - -ه - -ذه
ألذكرى أألليمة يرجو إأبنها عمر من كل
من عرفها ألتضسرع لها بالدعاء وطلب
ألرحمة.
إانا لله وإانا إاليه راجعون

السصبت  23رمضصان  1٤33هـ
الموافق  11أاوت  2012م العدد ٤718
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’م أان تنبه طفلها للقيم والعادات التي “ّكنه من أان يحسصن صصيامه ‘ حالة قدرته على
يؤوكد خÈاء ا’جتماع أانه على ا أ
’م
’بنائهما ،ف Óيجوز أان تنهي ا أ
الصصيام ،ف Óيكذب و’ يغتاب و’ يؤوذى أاحدا ،ومن هنا ’بد أان يكون الوالدان قدوة حسصنة أ
طفلها عن قول أاو فعل ،ثم تقوم هي به.

فطائر الباذ‚ان

@ ق.م
فمع رمضصان ،ل بد لنا من برنامج
تربوي نسصتغل فيه كل شصعÒة وعبادة
وك -ل ع-ادة ط-ي-ب-ة ،ل-ن-غ-رسص ‘ ن-ف-وسص
أاط-ف-ال-ن-ا ال-ك-ث Òم-ن ال-فضصائل ،وليكن
ه -ذا الÈن -ام -ج ق -ائ -م -ا ع -ل-ى الÎب-ي-ة
الواقعية واسصتغÓل ا◊دث كالتا‹:
 - ١ال -ت -ع -ود ع -ل-ى الصص-ي-ام :ي-جب
تدريب أابنائنا على الصصيام تدريجيًا،
فنتفق معهم على أان يصصوموا حتى
الظهر ،ثم بعد ذلك إا ¤غاية العصصر،
و‘ بعضص األيام يسصتمر إا ¤اŸغرب
حتى يأالفوا الصصيام ويتدربوا عليه..
على أان ُيكاَف َاأ الطفل على ‚احه ‘
كل مرحلة بجائزة يحبها.
 - ٢الصصÓة ‘ اŸسصجد :يفضصل
اصص -ط -ح -اب األولد إا ¤اŸسص -ج -د ‘
ج - -م- -ي- -ع الصص- -ل- -وات ،وك- -ذلك صصÓ- -ة
الÎاويح مع العتكاف على أان يكون
ذلك بصصحبة والده واإلخوة األك Èمنه
سص -ن ً-ا ،فÒت -ب -ط ال -ط -ف -ل ب -اŸسص -ج -د
وبالصصÓة ،ألنه يشصاهد بعينه ويعيشص
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اŸشصاركة العملية ‘ إاعداد وجبات
رمضص -ان -ي -ة ل-ل-ف-ق-راء ،ح-ت-ى ول-و ك-انت
بسص -ي-ط-ة اÙت-وى ،وإارسص-ال األط-ف-ال
لتوصصيلها بأانفسصهم إان أامكن ذلك ،مع
ت -ردي -د اآلي-ات واألح-اديث ال-ت-ي ت-بÚ
ث -واب ه -ذا الصص-ن-ي-ع ع-ل-ى مسص-ام-ع-ه-م
مثل؛ ""من أاطعم أاخاه لقمة على جوع
أاطعمه الله يوم القيامة"" و«من تقرب
فيه بخصصلة من خصصال ا ،Òÿكان
كمن تقرب بفريضصة فيما سصواه"".

هذه اŸعا Êواقعًا ملموسصًا.
 - 3قراءة القرآان :يجب على األم
أان –رصص على تعويد الصصغار على
تÓوة آايات من القرآان الكر Ëكل يوم،

وحبذا لو أاشصركناهم ذلك ‘ اŸسصجد
القريب من اŸنزل.
 - 4الÎاح- -م وال- -ع- -ط- -ف ع- -ل- -ى
ال-ف-ق-راء :ي-ن-ب-غ-ي رب-ط األب-ناء ÃعاÊ
ال- -رح- -م- -ة وال- -ت- -ع- -اط- -ف م- -ن خÓ- -ل

 - 5إاف -ط -ار صص-ائ-م :ت-ع-ظ-ي-م ق-در
تفط Òالصصائم ‘ نفسص األبناء وبيان
أانه من أاسصباب العتق من النار"" ،من
ف s-ط -ر صص -ائ -م ً-ا ك -ان ل -ه م -ث -ل أاج-ره""،
وبإامكان األب إاعطاء كمية من التمر
لكل ولد ،ويطلب منه أان يتواجد ‘
اŸسص- -ج -د ق -ب -ي -ل اŸغ -رب ،ف -إاذا أاذن
األذان ،ق- - -ام ك - -ل واح - -د م - -ن األولد
بتوزيع التمر على الصصائم Úوسصقيهم
باŸاء ،فيحصصلون بذلك على القيمة
الÎب -وي -ة ‘ ه -ذه ال -ط-اع-ة وُي-ؤوج-روا
عليها.

صشححوا عاداتكم الغذائّية

Áارسص ال - -ب - -عضص ال - -ك - -ث Òم - -ن
العادات اÿاطئة ‘ التغذية خÓل
شص -ه -ر رمضص -ان ال -ك -ر ،Ëدون ع -ل -م
منهم أانه بتغي Òهذه العادات تزداد
الفائدة من الصصيام ومنها:
لفطار بشصرب كوب ماء
ـ بدء ا إ
بارد ‘ حالة العطشص الشصديد خطأا
قد يؤودي إا ¤حدوث مغصص حاد
وت - -ق - -لصص- -ات ‘ عضصÓ- -ت وج- -دار
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اŸعدة  ،لذلك يجب شصرب اŸاء
معتدل الÈودة  .ومن اÿطأا شصرب
اŸاء بكميات كبÒة وقت السصحور
ل -ت -ف -ادي ال -ع -طشص اŸت -وق-ع خÓ-ل
لن ذلك لن يفي بالغرضص،
النهار  ،أ
لفضص -ل ت -ن -اول
وت- -أاثÒه م -ؤوقت ،ف -ا أ
اÿضصراوات الورقية الطازجة مثل؛
اÿسص ذات اÙت- -وى ال- -ع- -ا‹ م -ن
اŸاء .

لم-داد
ـ إاه -م -ال ط -ب-ق السص-ل-ط-ة إ
ا÷سص -م ب -ال -ف -ي -ت -ام-ي-ن-ات ،اŸع-ادن
للياف الغذائية  ،ا◊د من سصوء
وا أ
ال -ت -غ -ذي -ة ون -قصص ه -ذه ال -ع -ن -اصص-ر
ا◊يوية .
ـ الع -ت-م-اد ع-ل-ى وج-ب-ة غ-ذائ-ي-ة
كبÒة واحدة والتي تتمثل ‘ وجبة
لفضص-ل ت-قسص-ي-م
لف -ط-ار خ-ط-أا ،ف-ا أ
اإ
الوجبات بحيث تكون هناك وجبة

إاف -ط -ار خ -ف-ي-ف-ة وج-ب-ة ب-ع-د صصÓ-ة
الÎاويح ،وأاخرى خÓل السصحور .
لك -ث -ار م -ن ت -ن -اول ا◊ل -وي-ات
ـا إ
واŸع -ج -ن -ات بشص -ك -ل م -ك -ث-ف ب-ع-د
الف- -ط- -ار خ- -ط- -أا ،ي- -ؤودي إا ¤ع -دة
لرهاق والتعب خÓل
مشصاكل مثل؛ ا إ
سص - -اع - -ات الصص - -ي - -ام م- -ع الشص- -ع- -ور
بالعطشص  ،,كذلك يؤودي إا ¤تراكم
لصصابة بالسصمنة وارتفاع
الدهون ،ا إ
سصكر الدم .
لك -ث -ار م -ن م -ل -ح ال -ط -ع -ام ‘
ـا إ
لن-ه ق-د
ج -م -ي -ع ال -وج -ب -ات خ-ط-أا ،أ
يسصبب ارتفاع ضصغط الدم ،ويؤودي
إا ¤سص- -وء ت- -وزي- -ع السص- -وائ- -ل داخ -ل
ا÷سصم‡ ،ا يسصبب إارهاقا لبعضص
لعضصاء مثل؛ القلب والكلى .
اأ
ـ والعتقاد بأان ا÷وع الشصديد
خÓ- -ل سص- -اع- -ات الصص- -ي- -ام ف -رصص -ة
لنه يؤودي إا¤
لنقاصص الوزن خطأا ،أ
إ
مشص -اك -ل ‘ ا÷ه -از ال -هضص-م-ي ،م-ع
لسصاسصية
نقصص ‘ بعضص العناصصر ا أ
ال -ت -ي ق -د ت -ؤودي إا ¤ف -ق -ر ‘ ال-دم
وإاره- -اق شص- -دي -د ،ف -ا◊رصص ع -ل -ى
الغذاء اŸتوازن أامر مطلوب .

خطوات صشحية لتقليل السشعرات ا◊راّرية
لطعمة
ينبغي تقليل تناول ا أ
ال--ت-ي –ت-وي ع-ل-ى سص-ع-رات
حرارية كثÒة ،مثل العصصائر
اŸضص---اف إال---ي---ه---ا السص---ك--ر،
اıب---وزات واŸشص---روب---ات
التي –توي على الكافيÚ
واÓÙة بالسصكر ..وإاليكم
هذه النصصائح:
 ال---------ب--------دء ‘ ‡ارسص--------ةال-ت-م-ري-ن-ات ال-ري-اضص-ية التي
Áك--نك اŸداوم--ة ع--ل--ي--ه-ا.
وتعت Èالقدرة على ‡ارسصة
التمرينات الرياضصية بشصكل
منتظم أاهم من ‡ارسصتها،
ف--ه--ي م--ف-ي-دة ‘ السص-ي-ط-رة
على الوزن حتى إاذا كانت
“ارسص م-------------رة واح-------------دة
أاسصبوعيا.
 التخطيط لوجبة الطعام:ح----يث ت---ب Úأان ال---وج---ب---ات
ال-عشص-وائ-ي-ة ل ت-ك-ون صص-حية

م--ث--ل ال--وج--ب--ات اıط--ط
ل---ه---ا .وÃا أان---ن---ا ‘ شص---ه---ر
رمضصان ،فعليك ا◊ذر من
إاف------ط------ار ك------ث Òال-----دسص-----م
والسصكريات.
 احصص---ل ع---ل---ى اسص--تشص--ارةغ--ذائ--ي--ةÁ ،ك-نك ا◊صص-ول
ع-ل-ى اŸع-ل-وم-ات ،اŸشص-ورة
وال--دع--م م--ن ع-دة مصص-ادر،
سصواء كان ذلك مباشصرة من
ال---ط---ب---يب اŸع---ال--ج أاو م--ن
خÓ--ل تصص--ف--ح م-واق-ع ع-ل-ى
لنÎنت ،فما يهم أاخÒا هو
اأ
لك----ل
وع----يك ب----أاه----م----ي----ة ا أ
الصص-ح-ي-ح ب-ع-ي-دا ع-ن إاشصباع
البطن فقط.
 أاخÒا ،ف----ك----ر ج----دي---ا ‘لن
تغي Òنظامك الغذائي ،أ
أاهم ما يسصيطر على الوزن
ه--------و ع-------دد السص-------ع-------رات
ا◊رارية.

@ اŸقادير:
عجينة مورقة
باذ‚ان أاسصود مقشصر ومقطع
لأنصصاف دوائر مقلية
كأاسص بقدونسص مفروم
ج Íمبشصور
زيتون أاسصود وأاخضصر
بصصل أاخضصر
حبة طماطم مقطعة لقطع
صصغÒة
فلفل أاخضصر مقطع لقطع
صصغÒة
◊م مفروم مطبوخ
رشصة ملح وبقسصماط أاو اÿبز

اليابسص
@ طريقة التحضص:Ò
تخلط مقادير ا◊شصو ،ماعدا
الباذ‚ان ،وتتبل باŸلح
والبقسصماط ،ثم تفرد العجينة
على سصطح مرشصوشص بالفرينة
وتقطع إا ¤مربعات،
نضصع على العجينة قطعة من
الباذ‚ان وملعقة من ا◊شصو ،ثم
تقفل من الطرف Úوتثبت بعود
لسصنان .تدهن بصصفار بيضصة
اأ
وتدخل إا ¤الفرن.

حلى ““دانيت““ بجوز الهند

@ اŸقادير:
 ٢/١كأاسص من جوز الهند
 ٢/١علبة كبÒة من ا◊ليب
اŸركز
 4علب دانيت بالشصوكÓتة
 ٢/١كوب من البسصكويت
@ طريقة التحضص:Ò

إاطحني البسصكويت واخلطيه مع
ا◊ليب ..ثم قطعيه على شصكل
مكعبات..
قومي بغطسص اŸكعبات ‘
""الدانيت"" ،وبعدها ضصعيها ‘
الثÓجة حتى تتماسصك .رشصي جوز
الهند عليها وقدميها باردة.

سشلطة البطاطسش

@ اŸقادير:
خسص ملفوف
بقدونسص
طماطم
خيار
ليمون
زيت
ملح
فلفل أاسصود
فلفل أاحمر حلو
نعناع أاخضصر طازج أاو ›فف

ä’ÉbƒH

بطاطا مسصلوقة ومقطعة إا¤
مكعبات
@ الطريقة:
نقطع اÿضصار ونغسصلها بشصكل
جيد ،نضصيف لها قبل التقدË؛
اŸلح ،الزيت ،الليمون والفلفل،
السصود والحمر ونقوم بخلط
اŸكونات بشصكل جيد
ثم نضصيف مكعبات البطاطا ونقلبها
بشصكل خفيف وُتقدم باردة.

á«aÉYh áë°U

باسصم الله بديت ..وعلى النبي صصليت ...وعلى أاصصحاب الأسصماء أا‹ تبدأا
باŸيم هذي البوقالة نويت...
سصمعت قر ا◊مام ‘ قاع ال ّسصجنة ،ل من سصقاه اŸا ول من عطاه شصع،Ò
يا قمر ..ا◊مام يعي ويحن ،وتتعّمر النافورة ،ونعودوا لزمانا كيما كنا.

السسبت  ٢٣رمضسان  ١٤٣٣هـ
الموافق  ١١أاوت  ٢٠١٢م العدد ٤٧١٨

áaÉ≤K
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لمانة»:
باحثون وﬂتصسون يشسرحون قصسيدة «ا أ

بن خلوف أاصشبح وليا صشا◊ا بعد زيارته لبومدين الغوث

لم Òشسعراء اŸلحون ÿضسر بن خلوف
لمانة» أ
ن قصسيدة «ا أ
صسون ‘ الشسعر الشسعبي أا ّ
أاجمع باحثون وﬂت ّ
ُتعّد Ãثابة العتماد الروحا ‘ Êمواصسلة العمل الصسو‘ الذي تسسّلمه من الو‹ سسيدي بومدين الغوث،
وكشسف فيها الشساعر رحلته إا ¤تلمسسان ،وروى ا◊ديث الروحا Êالذي دار بينهما ‘ تلك القصسيدة.
❊ دليلة مالك
أاّكد الباحثؤن على هامشض اأ’يام الدراسسية
ال -ت -ي ي -ن ّ-ظ -م -ه -ا اŸه-رج-ان ال-ؤط-ن-ي أ’غ-ن-ي-ة
الشس- -ع- -ب- -ي ي- -ؤم اأ’رب- -ع- -اء اŸنصس- -رم ،وال- -ت- -ي
خ ّصس-صست ل-ت-ح-ل-ي-ل وق-راءة ال-قصس-ي-دة الشسهÒة
ال-ت-ي ج-ع-لت م-ن-ه ب-ع-ده-ا ول-ي-ا صس-ا◊ا ،وال-تي
وسس -م -ه -ا بـ«اأ’م -ان -ة» ،أاّن سس -ي -دي ÿضس -ر ب -ن
خلؤف الذي أالهمه الله أان يسسافر من داره
Ãسس -ت -غ -ا - Âوه -ؤ م ّ-داح ال -رسس -ؤل -ب -اّت-ج-اه
ت -ل -مسس -ان ل-ي-أاخ-ذ اع-ت-م-اده ال-روح-ا Êم-ن و‹
ت -ل -مسس -ان الصس -ال -ح سس -ي -دي ب -ؤم -دي-ن ال-غ-ؤث،
وحسسب مطلع القصسيدة ،فإاّن بن خلؤف قد
انتظر خمسس Úعاما ليحّقق أامنيته ويذهب
إا ¤تلمسسان:
«آاه يا سسعـدي وفـرحتي
لمـانة
من بومدين الغوث جبت ا أ
من يعد بعد خمسس Úعام وأانا نسستنى
سسعيت بروحي وراحتي
ﬁمـد الفضسيل مفتاح ا÷نــة
أاحمـد روحي وراحتي»
وقال عبد القادر بن دعماشض أاّن اأ’مانة
ال -ت-ي ي-قصس-ده-ا ب-ن خ-ل-ؤف ‘ قصس-ي-ده –م-ل
معنى روحيا ﬁضسا ،وليسست مادية باŸعنى
اŸت -ع -ارف ع-ل-ي-ه ،ورغ-م أاّن-ه-ا أام-ان-ة م-يت إا¤
حي ،إاذ أاّن سسيدي بؤمدين سسبق بن خلؤف
للحياة بأاربعة قرون أاو تزيد ،لكّنها –مل من
الرمزية والروحية ما جعلت بن خلؤف يسسارع
إا ¤ل -ق -ائ -ه ح -ت -ى ت -ف -رج ضس -ي -ق-ت-ه ،وي-ق-ؤل ‘
القصسيدة:
«آاه يا سسعدي وفرحتي بهذا اŸلقى
لسسرار
فيها شس Óنصسيف من نعا Ëا أ
كنت على كل يوم تأاخذ Êالضسيقة
مكاوية منورة من نور اıتــار
لل-ه م-ن ل-ي-ه ال-ب-قـــاء
ح--ت--ى ج--اد ا إ
اأنعم علي بزورة إامام ا÷ـــدار»
وحسسب الباحث طؤاج Úبؤعسسرية ،فإاّن بن
خلؤف ‘ هذا اŸقطع يشس Òإا ¤أاّنه كان يعاÊ
من ضسيق مصسدره نؤر النبي ﬁمد ،ويرتاح

منها بعد أان يزور إامام ا÷دار ويقصسد سسيدي
ب -ؤم -دي-ن Ãشس-ي-ئ-ة ال-ل-ه ،ث-م ي-رصس-د ‘ أاب-ي-ات-ه
الرحلة مثلما كانت ،وقد اسستعان على الصسلة
والتسسبيح طؤل الطريق ،ثم عندما يصسل إا¤
م -ق -ام سس -ي -دي ب -ؤم -دي -ن ي -دور ح-ؤار روح-اÊ
بينهما ،ويقؤل:
«” مكنت له بريتي
من Úقراها أانا واياه تسساŸنا
عجبـــاته جماعتي
أاقضسيت منه مسسايلي وتعاهدنا
أاه يا سسعدي وفرحتي
ﬁمد الفضسيل مفتاح ا÷نة
أاحمـد روحي وراحتي
بتنا متذاكرين الليل وما طال
على دين النبي أاحمد طه اÈŸور
لفضسال
قال ‹ أانا بومدين أاصسلي من ا أ
لندلسض همتي فيها مذكور
من ا أ
قلت له أانا بن خلوف مداح اŸرسسال
هاويني با◊ديث يا مصسباح النور»
ويشسرح بؤعسسرية اŸقطع على أاّن حديث

ÿصض
بن خلؤف  ⁄يكن ﬁضض الرؤوية ،ولكن ّ
ذلك ا’تصسال الروحي ،ويؤؤّكد أاّن شسعره ‘
م -دح ال -رسس -ؤل ق -د أاع -جب سس -ي-دي ب-ؤم-دي-ن،
ولذلك قّرر منحه اأ’مانة ليؤاصسل ‘ تسسيÒ
الطريقة الصسؤفية ‘ نشسر تعاليم اإ’سسلم و‘
مدح سسيد اÿلق ﬁمد عليه الصسلة والسسلم:
«ب---ع---د ك---م--ال ا◊ديث ق--ال ‹ ي--ا
لكحل
ا أ
لمانة وسس Òبها بإاذن الله
خـذ ا أ
مية وعشسرين شسيخ من وا‹ الكامل
طبعوا لك بالنصساف هاك الكاغط اقراه
كمل اÿتمة الشسفيع اŸفضسل
أاسسقاك بالسسر الزمزمي رسسول الله»
وبعد هذا اللقاء تّؤج مّداح رسسؤل الله وليا
صسا◊ا من بعد ،وقد أافنى عمره ‘ التصسّؤف
والّزهد ،وŸا عاد إا ¤دياره ،قام بن خلؤف
بزيارة كّل اأ’ضسرحة واأ’ولياء الصسا◊‘ Ú
م -ق -ام -اه -م Ãن -ط-ق-ت-ه ،وذلك م-ن ب-اب اأ’دب
والعرفان بأافضسالهم ،وقد ذكرهم با’سسم ‘
نهاية القصسيدة.

مسسرح «عبد القادر علولة» بوهران

مدائح وعروضض للكبار وال ّصشغار

يتواصسل برنامج العروضض والنشساطات الثقافية ‘ النصسف الثا Êمن شسهر رمضسان اŸعظم على مسستوى
اŸسسرح ا÷هوي «عبد القادر علولة» بوهران ،إاذ سسيسستمتع ا÷مهور بعدد من اŸدائح الدينية ‘ باقة فنية
لحد ،ليكون اŸوعد سسهرة الثÓثاء مع ﬁبي
متنّوعة ،سستقدمها فرقة «تعاونية العثمانية» سسهرة غد ا أ
لندلسسي.
لفراح» للطرب ا أ
لندلسسي مع كوكتيل متنّوع من تقد Ëفرقة «نسسيم ا أ
الطابع ا أ
❊ خ .نافغ

سس -ي -ل -ت-ق-ي ا÷م-ه-ؤر ال-ؤه-را› Êددا م-ع
مسسرحية «لعبة الزواج والزهر» التي اقتبسسها
الكاتب مراد سسنؤسسي وأاخرجها عزري غؤثي،
ومن إانتاج اŸسسرح ا÷هؤي بؤهران ،والتي
ت- -روي ‘ ق- -الب ف- -ك- -اه -ي مسس -أال -ة ال -ف -ؤارق
’فراد ،كما يلتقي
الطبقية وا’جتماعية ب Úا أ
ا÷م -ه -ؤر الصس -غ Òم -ع مسس -رح -ي -ة «اÿل -ي-ة»
Ÿؤؤّل -ف -ه -ا أاح -م -د ب -ن ع -لم ،وإاخ -راج ﬁم-د
يبدري وإانتاج اŸسسرح ا÷هؤي لؤهران.
’طفال
وتعؤد للعرضض ›ّددا مسسرحية ا أ
’سس -د وا◊ط -اب -ة» ال -ت-ي ك-تب نصس-ه-ا م-راد
«ا أ
سس-ن-ؤسس-ي ،ي-خ-رج-ه-ا سس-م Òب-ؤع-ن-ا ،Êوت-روي
قصسة أاسسد مغرور بقّؤته ا÷سسدية ،يصسله خÈ
’نسسان ،وهذا
ب وتعّلق حيؤانات الغابة با إ
ح ّ
ن -ظ-را ل-ذك-ائ-ه ،ك-رم-ه وط-ي-ب-ة ق-ل-ب-ه ،وه-ؤ م-ا
’نسسان من
’سسد ،فقّرر البحث عن ا إ
أاغضسب ا أ
أاجل القضساء عليه والÈهنة للجميع أاّنه هؤ

’ذكى.
’جمل وا أ
’قؤى ،ا أ
اأ
كما تعؤد أايضسا لللتقاء با÷مهؤر الصسغÒ
أامسس-ي-ة ال-ث-لثاء  21أاوت مسس-رح-ي-ة «ا◊ؤت-ة
وا÷Òان» م - -ن إاخ - -راج وت - -أال - -ي- -ف ال- -ك- -اتب
واŸسسرحي ›اهري ميسسؤم ،وتروي قصسة
›مؤعة من ا÷Òان يعيشسؤن قرب الشساطئ
‘ جؤ تسسؤده اŸؤدة والتفاهم ،وتبصسر إاحدى
ا÷ارات من نافذتها حؤتة ضسخمة لفظها
ال-ب-ح-ر ،ت-ن-دهشض وتسس-ت-غ-يث ب-ا÷Òان ال-ذين
ينهضسؤن لرؤوية هذه ا◊ؤتة ،ويقّرر ا÷ميع
إاب -ع -اده -ا إا ¤م -ك -ان آاخ -ر خ -ؤف -ا م -ن ت -لّ-ؤث
’م -راضض ال -ت -ي ت -ه ّ-دد
الشس- -اط- -ئ وان- -تشس- -ار ا أ
حياتهم ،وأاثناء قيامهم بهذه العملية ،يكتشسف
ا÷Òان أاّن ا◊ؤتة ’زالت حية‡ ،ا يدفعهم
إا ¤إان- -ق- -اذه- -ا ،وب- -ع- -د ع ّ-دة ﬁاو’ت يصس -ل
ا÷Òان إا ¤ا◊فاظ على الطبيعة ونظافة
الشساطئ من جهة ،وسسلمة حياة ا◊ؤتة من

جهة أاخرى.
مسس -رح -ي -ة «ا◊صس-ل-ة» سس-ت-ع-ؤد إا ¤خشس-ب-ة
«ع -ل -ؤل -ة» ›ّددا م -ن خ -لل ع-رضس Úي-ؤم-ي
’رب-ع-اء  22أاوت واÿم- - -يسض  23م-ن ن-فسض
اأ
’طفال مع عرضض «النحلة»
الشسهر ،ليسستمتع ا أ
ال -ت -ي ك -تب نصس -ه -ا وأاخ -رج -ه -ا ع -ب -د اÿال-ق
هؤاري ،وكذا مسسرحية «اÿلية «من إاخراج
ﬁم - -د ي - -ب - -دري ،ونصض أاح- -م- -د ب- -ن ع- -لم،
ومسس- -رح -ي -ة «مصس -ي -ب -ة ا◊م -ار» م -ن إاخ -راج
وتأاليف عبد اÿالق الهؤاري ،وإانتاج تعاونية
«عروسض وهران» ،وتدور أاطؤارها حؤل عيد
’سسد ملك الغابة ،الذي يقّرر إاقامة
ميلد ا أ
حفل بحضسؤر بعضض ا◊يؤانات ،وعندما يبدأا
ا◊ف -ل ي -ن-ق-لب ا÷ّؤ م-ن الصس-ح-ؤ إا ¤ال-غ-ي-ؤم
والعاصسفة ،فتصساب بعضض ا◊يؤانات Ãكروه،
وهنا يتسساءل ا÷ميع عن سسبب هذه الكارثة،
ف -ت -ق ّ-رر ا◊ي -ؤان -ات ال -ب -ؤح ب -ا÷رائ -م ال -ت -ي
ارت-ك-ب-ت-ه-ا ح-ت-ى ت-زول ال-ك-ارث-ة ،وم-ع تسس-لسسل
أاحداث اŸسسرحية يتبّين لنا قّؤة ميزان قانؤن
العيشض داخل الغابة.
ا÷دير بالذكر أاّن إادارة اŸسسرح ا÷هؤي
ب-ؤه-ران سسّ-ط-رت م-ن-ذ ح-ل-ؤل شس-ه-ر رمضس-ان،
برنا›ا متنّؤعا تضسّمن عروضسا مسسرحية من
داخ - -ل وخ - -ارج و’ي - -ة وه - -ران ،م - -ن خ - -لل
اسس-تضس-اف-ة اŸسس-ارح ا÷ه-ؤي-ة اŸن-تشس-رة عÈ
ال-ؤط-ن ،وا’ن-ت-ق-ال ب-دوره ك-ه-ي-ئ-ة ث-ق-اف-ي-ة ‘
جؤ’ت فنية ،إا ¤جانب تخصسيصض حّيز مهم
ل-لسس-ه-رات ال-ف-ن-ي-ة Ãا ي-ت-لءم م-ع خصس-ؤصسية
’ذواق ا÷م -ه -ؤر
الشس -ه -ر ال -فضس -ي -ل ،ت -ل -ب -ي -ة أ
اÙل -ي ،و‘ سس -ب -ي -ل خ -ل -ق ح-رك-ي-ة ث-ق-اف-ي-ة
بؤهران.

www.el-massa.com
info@el-massa.com
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❊ابن تريعة ❊
إان ال - -ع - -ب - -ق- -ري- -ة
ا÷زائ- -ري- -ة  ⁄ت -ب -ق
حبيسسة اأ’ذهان ،بل
ت- -ن- -ق- -لت إا ¤ع- -م- -ل
اŸي -دان ،ف -أاضس -افت
لب - -داع اإ’نسس- -اÊ
ل --إ
ال- - - - - -ك- - - - - -ث Òم - - - - -ن
اإ’‚ازات
واŸب -ت -ك -رات ،ح-ت-ى
أان إانسسان الطاسسيلي
أاصس- -ب -ح ع -ن -د ب -عضض
ال -ك -ت -اب وال -ب-اح-ثÚ
واŸت -ؤغ-ل ‘ Úع-ل-م
اÿيال أاسسطؤرة من
اأ’سس - -اط ،Òف - -ق - -ال
ع- -ن- -ه ال- -ب -عضض؛ إان -ه
إانسس- -ان فضس- -ائ- -ي ن -زل م -ن السس -م -اء ن -ظ -را
ل-ل-رسس-ؤم ال-ت-ي ت-رك-ه-ا ع-ل-ى الصس-خؤر ،والتي
تدل على عبقرية هذا اإ’نسسان من خلل
أان -اق -ت -ه ورف -اه-ي-ت-ه ‘ رك-ؤب-ه ال-ع-رب-ة ال-ت-ي
Œرها اأ’حصسنة قبل ا◊ضسارة البابلية أاو
حضس -ارة م -ا ب Úال -ن -ه-ري-ن ،وق-ب-ل ا◊ضس-ارة
ال -ف-رع-ؤن-ي-ة ال-ت-ي ي-رى ال-ب-عضض أان-ه-ا ول-ي-دة
◊ضس -ارة الصس -ح -راء ،ن -ظ -را أ’ن الصس -ح-راء
الكÈى كانت جناتا وأانهارا وبحارا عّمرها
اإ’نسسان منذ آا’ف السسن.Ú
اإ’نسس- -ان ا÷زائ -ري ع -كسض م -ا ي -ت -ه -م -ه
ال -ب -عضض ب -ال -ب -دائ-ي-ة وال-ت-ؤحشض ،ف-ه-ؤ ول-ي-د
حضسارة إاكتشسف اأ’لؤان ورسسم لنا يؤمياته
ع-ل-ى الصس-خ-ؤر ،أاف-راح-ه وأات-راح-ه ،رح-لته
إا ¤الصسيد ،طقؤسسه ا÷نائزية ،كما أانه كان
ي -عشس -ق ال -ف -ن ،اŸؤسس-ي-ق-ى وال-رقصض ،ح-يث
ي -ك -اد ال-ع-ا ⁄ك-ل-ه ي-رقصض ع-ل-ى اإ’ي-ق-اع-ات
واأ’نغام اإ’فريقية التي انتقلت إا ¤الغرب
بعد احتلله إافريقيا إا ¤أاوروبا وأامريكا.
الصسحراء ا÷زائرية  ⁄تكشسف بعد كل
أاسس -راره -ا و ⁄ت -خ -رج أاث -ق -ال -ه -ا ،و ⁄ت-ع-ط
أاخ -ب -اره -ا ،ف-ه-ي م-ا ت-زال ‘ ح-اج-ة م-اسس-ة
ل- -ل -دراسس -ة وال -ب -ح -ؤث ،أ’ن ‘ ب -اط -ن ه -ذه
الصسحراء ليسض البÎول والغاز والذهب ،بل
هناك اإ’نسسان وا◊ضسارة واآ’ثار واŸآاثر،
رغم أان ا’سستعمار  ⁄يعط هذه اŸآاثر كبÒ
اه -ت -م-ام-ه ،وراح ي-ف-ق-أا ‘ ال-رم-ل والصس-خ-ر
ليفجر منابع النفط ويصسل إا ¤نقاء اŸاسض،
و ⁄ي -ك -ن ه -ذا ا’سس -ت -ع -م -ار إا’ اسس -ت-ع-م-ارا
لنسس-ان
م -دنسس-ا ل-ل-ق-ي-م واأ’خ-لق وم-ل-ؤث-ا ل -إ
وال- -ط- -ب- -ي -ع -ة ‘ ذات ال -ؤقت ،ف -ج -ع -ل م -ن
الصسحراء مقابر لنفاياته وŒاربه اŸدمرة،
وعمل قدر اسستطاعته على “سسيخ و“سسيح
سس -ك -ان الصس -ح -راء ،إا’ أان -ه وج-د اŸق-اوم-ة

وال -تشس -بث ب -ال -ق -ي -م واأ’صس -ال -ة ،أ’ن إانسس -ان
الصس- -ح- -راء ه- -ؤ ذلك اإ’نسس- -ان ال- -ذي م- -لك
ا◊ري -ة ب -ك-ل أان-ؤاع-ه-ا ال-روح-ي-ة وال-ف-ك-ري-ة
وا÷سس- -دي- -ة ،ول- -ه -ذا ف -ه -ؤ فضس -اء م -ف -ت -ؤح
كالصسحراء.
 ⁄يبق ا÷زائري مدهؤشسا ﬁتارا ‘
هذه الصسحراء ،بعد أان جفت اأ’نهار وغارت
‘ الرمال منابع اŸاء ،وشسربت الصسحراء
لت
ال- -ب- -حÒات واأ’ن -ه -ار ال -ع -ذب -ة ،ف -ام -ت  -أ
أاجؤافها منها ،بل عمل على تقنية عبقرية
رائعة ،فمثلما صسنع دوره وقصسؤره وروضض
الطبيعة القاسسية بهؤاء البناء التي اسستعملها
‘ تشس -ي -ي -د م -دن -ه ،ف -إان-ه ك-ذلك رب-ط ه-ذه
اŸدن وال -قصس-ؤر ب-اŸاء وأامّ-ده-ا ب-ال-ع-نصس-ر
ا’أول ل -ل -ح -ي-اة م-ن-ذ آا’ف السس-ن ،Úف-اب-ت-ك-ر
نظاما للسسقي قلما ‚د مثيله ،وهؤ نظام
الفقارة ،حيث شسقها قنؤات –ت اأ’رضض
تشس -ك -ل اأ’ب -ار واŸن-اب-ع اŸائ-ي-ة ،ح-ل-ق-ات-ه-ا
اŸت -ؤاصس -ل -ة ل -تسس-ق-ي ال-زرع والضس-رع وت-هب
ل -ل -ح -ي -اة ل -لسس-اع-ي ع-ل-ى اأ’رضض وال-ب-اسس-ط
جناحه ‘ السسماء.
تقؤل بعضض اŸصسادر إان نظام الفقارة
ي -ع-ؤد إا ¤أال-ف-ي سس-ن-ة ق-ب-ل اŸي-لد ،اب-ت-ك-ره
ا’إنسسان وجعل له نظاما خاصسا لتؤصسيله إا¤
ال-قصس-ؤر ب-ت-ق-ن-ي-ة م-ن-ف-ردة ،ح-يث ’ ي-ت-ب-خ-ر
اŸاء ،أاضس - -ف إا ¤ذلك ت- -ؤزي- -ع اŸاء ع- -ل- -ى
بسسات Úالنخيل واŸزارع ،والفقارة ما تزال
ليؤم الناسض هذا تؤاصسل مد ا◊ياة ،حيث
تضس- -خ ل- -ه- -ا اŸاء ف -تسس -ق -ي اإ’نسس -ان ال -ذي
ابتدعها ،ما تزال الفقارة ‘ أادرار تروي
آاث- - -ار وم- - -آاث- - -ر ه - -ذا اإ’نسس - -ان ا÷زائ - -ري
اŸت -حضس -ر ال -ذي ق -ه-ر الصس-ح-راء وج-ع-ل-ه-ا
طؤعا له ،فعمرها و ⁄يÎكها قفراء جرداء،
ب -ل خضس -راء م -ع -ط-اءة ،ف-ت-ف-ج-رت ال-ف-ق-ارة
ففجرت ا◊ضسارة.

اŸسسرح ا÷هوي «كاتب ياسس»Ú

«تاششبيليث» تسشتقطب ا÷مهور
اسستقطب العرضض اŸسسرحي «تاشسبيليث « الذي قّدمته ا÷معية الثقافية «’قاوج»
م -ؤؤخ -را ب -رك -ح اŸسس -رح ا÷ه -ؤي «ك -اتب ي -اسس ،»Úج -م -ه-ؤرا ك-بÒا اسس-ت-م-ت-ع ب-ال-ع-رضض
اŸسسرحي اŸقتبسض إا ¤القبائلية من كتاب «بي Òاندليؤا» من طرف اŸسسرحي الراحل
مؤحيا ،وأاخرجه قؤجي تؤفيق.
تعت ÈاŸسسرحية Ãثابة مرآاة Œعلنا نعيشض حيؤية اÛتمع القبائلي وا◊ياة اليؤمية
لسسكان القرى ،خاصسة ‘ مؤسسم جني الزيتؤن ‘ ظّل جّؤ يسسؤده ا◊ماسض ،يضسّم
›مؤعة من الشسخصسيات التي تÎجم مظاهر ﬂتلفة منها السسلطة ،العدالة ،وعمال
بسسطاء حؤل صسراع قائم بسسبب سسؤء صسناعة «تاشسبيليث» (ا÷رة) التي لها قيمة كبÒة،
نظرا لكؤنها خزان زيت الزيتؤن لدى سسكان القرى.
^ سض .زميحي

❊ مواعيد ثقافية ❊

** ‘ إاط- -ار سس- -لسس -ل -ة ال -ت -ك -رÁات ال -ت -ي
ت- -ن -ظ -م -ه -ا وزارة ال -ث -ق -اف -ة– ،تضس -ن ق -اع -ة
«اŸؤق -ار» ح-ف-ل ت-ك-رÁي-ا Ÿط-رب الشس-ع-ب-ي
ا◊اج حسسن سسعيد ،وذلك سسهرة اليؤم ابتداء
من السساعة العاشسرة والنصسف مسساء.
** ت -ت -ؤاصس -ل سس -ه -رات ج -ري -دة «ا÷زائ-ر
نيؤز» ،لتكرم سسهرة اليؤم عمر الزاهي ،واحدا
من أاعمدة أاغنية الشسعبي ،بداية من العاشسرة
والنصسف Ãكتبة ا÷ريدة.
** و‘ إاط -ار سس -ه -رات ال -ك -ازي -ف ،ي -ح -ي
النجم العاŸي تاكفاريناسض سسهرة اليؤم ،وذلك
بداية من السساعة العاشسرة والنصسف ليل.
** يقÎح اŸسسرح ا÷هؤي «كاتب ياسس»Ú
على ﬁبي الفن الرابع سسهرة اليؤم ،عرضض «أا
غ -ؤ غ -ؤ» ،ي -ق -دم-ه اŸم-ث-ل ال-ك-ؤم-ي-دي ع-م-ر
كؤلؤمبؤ ،أاّما غدا ،فيقّدم مسسرح عنابة عرضض

«امرأاة من ورق» ،وذلك بداية من العاشسرة
ليل.
** ي-قّ-دم اŸسس-رح ا÷ه-ؤي ل-ب-ات-ن-ة سس-ه-رة
ال- -ي -ؤم ،مسس -رح -ي -ة «ا◊صس -ل -ة» ع -ن اŸسس -رح
ا÷ه- -ؤي ل- -ؤه- -ران ،وي- -قّ- -دم غ -دا ا÷م -ع -ي -ة
ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-ؤرشس-ة ال-ت-اب-ع ل-دار ال-ث-ق-اف-ة باتنة
عرضض «الفزاعة» ،وتبدأا العروضض ‘ حدود
السساعة العاشسرة ليل.
** تنظم مديرية الثقافة لؤ’ية ا÷زائر
سس-ه-رة ال-ي-ؤم ،ح-ف-ل شس-ع-ب-ي-ا ي-ح-ي-يه اŸطرب
ﬁم -د رب -اح ،وذلك Ãسس -رح ال -ه -ؤاء ال -ط -ل -ق
«فضس -ي -ل -ة دزي -ري -ة» ال -ت -اب -ع ل -ل-م-ع-ه-د ال-ع-ا‹
للمؤسسيقى ،بداية من العاشسرة والنصسف ليل.
** ي -ت-ؤاصس-ل م-ع-رضض « 50سس-ن-ة م-ن ال-فن
ا÷زائري» باŸتحف الؤطني للفنؤن ا÷ميلة
إا 30 ¤سسبتم Èالقادم.

áaÉ≤K

السسبت  2٣رمضسان  ١٤٣٣هـ
الموافق  ١١أاوت  20١2م العدد ٤٧١٨

رمضسان حول العا⁄
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‘ السصعودية ..جو روحا Êخاصض

لرمضسان ‘ اŸملكة العربية السسعودية ،جّو روحا Êخاصص رÃا ’ يوجد ‘ غÒها من بقاع العا ⁄ا إ
’سسÓمي؛ وذلك ’حتواء تلك
الديار على ا◊رم Úالشسريف ،Úوهما من اŸنزلة ‘ قلوب اŸؤومنÃ Úكان ،والناسص ‘ السسعودية يعتمدون على ما تبثه وسسائل
ا إ
’عÓم بخصسوصص إاثبات شسهر رمضسان ،ووسسائل ا إ
’عÓم بدورها تتلقى خ Èذلك عن طريق الهيئات الشسرعية والفلكية اŸكلفة
برصسد ا أ
’هلة القمرية ،والعديد من دول العا ⁄ا إ
’سسÓمي تتبع ‘ ثبوت شسهر رمضسان إاثبات السسعودية له.
❊ق .ث /الوكا’ت

مع ثبوت هÓل رمضسان ،تعّم ألفرحة قلوب أ÷ميع
‘ ألسسعودية ،وتنطلق من أألفوأه عبارأت ألتهنئة ،من
مثل قول «ألشسهر عليكم مبارك»« ،كل عام وأنتم بخّ،Ò
«أسس -أال أل-ل-ه أن ي-ع-ي-ن-ن-ا وإأي-اك ع-ل-ى صس-ي-ام-ه وق-ي-ام-ه»،
و«رمضسان مبارك» ،وعادة مايتناول أهل ألسسعودية عند
أإلف -ط -ار أل -ت -م -ر وأل -رطب وأŸاء ،ويسس -م -ون -ه «ف-ك-وك
ألريق» ،وبعد وقت قصس Òمن أنتهاء أذأن أŸغرب ،يرفع
أŸؤوذن صس -وت -ه ب -اإلق -ام -ة ،ف -يÎك أ÷م -ي -ع ط -ع -ام-ه-م
ويبادرون إأ ¤ألصسÓة.
وهناك تقاليد لدى بعضس ألعائÓت بأان يعsين إأفطار
كّل يوم من أيام رمضسان عند وأحد من أفرأد ألعائلة
بشسكل دوري ،بادئ Úبكب Òألعائلة ،وبعد ألنتهاء من
صسÓة أŸغرب ،ينطلق أ÷ميع لتناول وجبة أإلفطار
أألسساسسية ألتي يتصسّدرها طبق ألفول أŸدعوم بالسسمن
أل -ب -ل -دي ،أو زيت أل -زي -ت -ون ،ح -يث ل ي -ن -ازع -ه ‘ ه-ذه
ألصسدأرة طعام غÒه ،ول يقّدم عليه شسيء.
وطبق ألفول ‘ ألسسعودية ذو فنون وشسجون؛ فهناك
ألفول ألعادي ،ألقÓبة ،فول باللحم أŸفروم ،ألكوكتيل،
ألفول بالبيضس ،وألفول بالل ،Íأّما أفضسل أصسنافه فهو
ألفول أŸطبوخ با÷مر ،وألذي توضسع فيه جمرة صسغÒة
فوق ألسسمن ،ويغطى بطبق آأخر إلعطائه نكهة ‡يزة.

ومن أألكÓت ألشسائعة ألتي تضسمها مائدة أإلفطار
إأ ¤جانب طبق ألفول؛ «ألسسمبوسسك» ،وهي عبارة عن
ع -جﬁ Úشس -و ب -ال -ل -ح -م أŸف -روم ،و«ألشس -ورب-ة» وخ-ب-ز
«ألتيمسس» ،وغ Òذلك من أألكÓت ألتي أشستهر أهل
ألسسعودية بصسنعها ‘ هذأ ألشسهر ألكر ،Ëوبجوأر تلك
أألطعمة يتناول ألناسس شسرأب «ألل Íألرأئب» ،عصسÒ
«أل-ف-ي-م-ت-و» ،وأشس-ه-ر أن-وأع أ◊ل-وي-ات أل-ت-ي ت-لقى روأًجا
وطلًبا ‘ رمضسان خاصسة عند أهل ألسسعودية «ألكنافة
بالقشسدة» ،و«ألقطايف بالقشسدة»« ،ألبسسبوسسة» ،و«بلح
ألشسام».
وقبيل صسÓة ألعشساء وألÎأويح ،يشسرب ألناسس هناك
ألشساي أألحمر ،ويطوف أحد أفرأد ألبيت -وخاصسة
ع- -ن- -دم- -ا ي- -ك -ون ‘ أل -ب -يت ضس -ي -وف Ã -ب -خ -رة ع -ل -ى
أ◊اضسرين ،وبعد تناول طعام أإلفطار يتجه أ÷ميع -
رج - -اًل ونسس - -اًء  -ألدأء صس Ó- -ة أل - -عشس - -اء وألÎأوي- -ح ‘
أŸسسجد ،و‘ كّل مسسجد قسسم خاصس بالنسساء.
أّما عن عدد ركعات صسÓة ألÎأويح ،فهي تصسلى
عشس - -ري - -ن رك - -ع - -ة ‘ أ◊رم ،Úو‘ ب - -اق - -ي مسس- -اج- -د
ألسسعودية ،لكن بعضس أŸسساجد تكتفي بصسÓة ثماÊ
ركعات ،وبعضسها أآلخر يصسليها عشسرين ركعة ،ويختم
ب -ال -ق -رآأن ‘ أغ -لب مسس -اج -د ألسس -ع -ودي -ة خ Ó-ل شس -ه-ر
رمضسان ،ويعقب صسÓة ألÎأويح ‘ كث Òمن أŸسساجد
درسس ديني يلقيه إأمام أŸسسجد ،أو ُيدعى إأليه بعضس

أهل ألعلم ‘ ألسسعودية.
وأل -ن -اسس ه -ن -اك ي -ج -ت-م-ع-ون ع-ادة ك-ل ل-ي-ل-ة ‘ أح-د
ألبيوت ،يتسسامرون لبعضس ألوقت ،ثم ينصسرفون للنوم،
وي-ن-هضس-ون ع-ن-د م-وع-د ألسس-ح-ر ل-ت-ن-اول ط-ع-ام ألسسحور
ألذي يتميز بوجود «أÿبز ألبلدي»« ،ألسسمن ألعربي»،
«أل-ل« ،»Íأل-ك-ب-دة»« ،ألشس-ورب-ة»« ،أل-ت-ق-اط-ي-ع» ،وأح-ي-اًنا
«ألرز وألدجاج» ،وغÒها من أألكÓت ألشسعبية.
وتتغّير أوقات ألعمل وألدوأم ألرسسمي ‘ ألسسعودية
ل-ت-ن-اسسب ألشس-ه-ر أل-ك-ر ،Ëح-يث ت-قّ-ل-صس سس-اع-ات ألعمل
مقدأر سساعة أو يزيد يومvيا؛ مرأعاًة ألحوأل ألصسائم،Ú
وتنتشسر بشسكل عام ‘ جميع أنحاء ألسسعودية أŸناسسبات
أÒÿي- -ة «أل- -ب -ازأرأت» ÷م -ع أل -تّÈع -ات وألصس -دق -ات،
وت-وّج-ه أل-دع-وأت ل-ل-مسساهم- -ة ‘ أإف -ط -ار أÙت -اجÚ
وأŸسساك ،Úمع تقد ËأŸسساعدأت وأŸعونات لهم،
ك - -م - -ا ي- -ح- -رصس أه- -ل أ Òÿع- -ل- -ى أإق- -ام- -ة أŸوأئ- -د
ألرمضسانية أÒÿية ،وتقد Ëألأطعمة على نفقاتهم
أÿاصسة ،أّما أŸاء فيوّزع ‘ برأدأت مثلجة.
‘ أل -نصس -ف أل -ث -ا Êم -ن رمضس -ان ،ي -ل-بسس ك-ث Òم-ن
ألسسعودي Úثياب ألإحرأم لأدأء ألعمرة ،أّما ‘ ألعشسر
ألأوأخ- -ر م- -ن- -ه ،ف- -اإّن أل- -ب- -عضس م- -ن -ه -م يشس ّ-د رح -ال -ه
لÓعتكاف ‘ أ◊رم ألنبوي أو أŸكي ،وتبد أ صسÓة
جد ‘ مسساجد ألسسعودية بعد صسÓة ألÎأويح،
ألته ّ
وتصسلى عشسر ركعاتُ ،يقر أ خÓلها ‘ بعضس أŸسساجد

بثÓثة أجزأء من ألقرأآن ألكر Ëيومvيا ،وتسستمر تلك
ألصسÓة حتى حدود ألسساعة ألثالثة صسباحا  ،وبعد يوم
ألسسابع وألعشسرين من رمضسان ،يبد أ ألأها‹ بتوزيع
زكاة ألفطر وصسدقاتهم على ألفقرأء وأŸسساك Úوأبن
ألسسبيل ،ويسستمرون ‘ ذلك حتى قبيل صسÓة ألعيد.
وأنتشسرت ‘ ألسسعودية  -وبكÌة  -عادة طيبة،
وه- -ي أإق- -ام- -ة م- -وأئ- -د أإف- -ط- -ار خ -اصس -ة ب -ا÷ال -ي -ات
ألإسسÓمية وألعمالة ألأجنبية أŸقيمة ‘ ألسسعودية،
وت -ق -ام ت -لك أŸوأئ -د ب -ال -ق -رب م-ن أŸسس-اج-د ،أو ‘
ألأم -اك -ن أل -ت -ي ي -ك Ìف -ي -ه -ا ت -وأج -د ت -لك أل -ع -م -ال-ة،
كاŸناطق ألصسناعية ونحوها ،ومن ألعادأت أŸباركة
‘ ألسسعودية أيضًسا توزيع وجبات ألإفطار أÿفيفة
عند أإشسارأت أŸرور للذين أدركهم أذأن أŸغرب،
وهم َبعُد ‘ ألطريق أإ ¤بيوتهم؛ عم ً
 Óب ُسسsنة ألتعجيل
بالإفطار.
ومن ألعادأت ألتي قد نرأها عند ألبعضس ،وهي
ليسست من ألإسسÓم ‘ شسيء؛ عادة ألبذخ وألإسسرأف
‘ شسرأء ألطعام ألذي ينتهي كث Òمنه أإ ¤سسÓت
ألقمامة ،ويلتحق بهذأ قضساء ألنسساء لوقت طويل ‘
أإعدأد أنوأع من ألطعام ،ألتي ُتعtد و–ضسر بطلب من
ألأزوأج أو بغ Òطلب ،ناهيك عن ألزدحام ألشسديد
‘ ألأسسوأق على ألسسلع ألغذأئية قبل رمضسان بيوم أو
يوم ،Úوكذلك قبل ألعيد باأيام.

و أضساف أنّ ألعÈية أشسّد خطرأ على لغة فلسسطينيي
أل- -دأخ -لّﬁ ،ذرأ م -ن خ -ط -ورة ه -ي -م -ن -ت -ه -ا ،ودأع -ي -ا
أŸوؤسّس-سس-ات أل-رسس-م-ي-ة وأŸدأرسس وأل-ك-ل-ي-ات أل-ع-ربية
لحÎأم ألعربية ،وقال؛ أŸشسكلة أّننا نتخاطب حتى
‘ ج-لسس-ات-ن-ا ب-ال-عÈي-ة وألإ‚ل-ي-زي-ة أح-ي-ان-ا ،وي-ت-وّه-م
بعضس ألشسباب وألفتيات أنّ أسستخدأم ألعÈية يرفع من
مكانتهم ألثقافية» ،ور أى أنّ أŸدأرسس ل تكفي Ÿنع
سسيطرة أللغة ألهجينة على ألعربية دأخل أرأضسي 48
وخ-ارج-ه-ا ،وق-ال أإّن أŸشس-ك-ل-ة ت-نشس-اأ وتسس-ت-ف-ح-ل ب-ع-د
أŸرحلة ألثانوية ،حيث تنقطع صسلة أÿريج Úنهائيا
مع ألعربية من ألناحية ألوظيفية ،منوها لÓأثر ألسسلبي
ل -ت -ع -ل -م ط Ó-ب ف -لسس -ط -ي -ن -ي-ي أل-دأخ-ل ‘ أ÷ام-ع-ات
ألإسسرأئيلية بالعÈية.
وح ّ- -ذر غ- -ن- -ا Ëم- -ن أّن أل- -ع- -رب- -ي- -ة ‘ أرأضس- -ي 48
سس-ت-ت-ع-رضس ل-لضس-ي-اع خÓ-ل ثÓ-ث-ة ع-ق-ود أإذأ  ⁄ت-ع-ال-ج
أŸشسكلة ‘ أŸوؤسسسسات ألثقافية وألرسسمية ،قائÓ؛ أإنّ
أل -قضس -ي -ة مسس -األ -ة وع -ي «وع-ل-ي-ن-ا أله-ت-م-ام ب-اأن ي-ع-ي
ألشس -ب -اب أن أل -ع -رب -ي-ة وسس-ي-ل-ة أتصس-ال وث-ق-اف-ة وت-رأث
وهوية».بدوره ،يبدي أسستاذ ألعربية بكلية ألقاسسمي
د .فاروق موأسسي قلقا كبÒأ على مسستقبل لغة ألضساد
باأرأضسي  48وألعا ،⁄وقال؛ أإنه أإزأء أÿطر ألدأهم
ن -ذر ن -فسس -ه ل -ك -ت -اب -ة م -دون -ات ب -ع -ن-وأن «أل-ب-دي-ل م-ن
ألعÈية» ،لكنه ل يزعم أّنه سسينجح فيما عجزت عنه
›ام-ع أل-دول أل-ع-رب-ي-ة ،وتسس-اءل م-وأسس-ي ع-م-ن ي-نكر
أليوم ألفاظا باتت جزءأ من ألعربية مثل؛ «ميكانيكّا

وبطارية ،ومصسطلحات؛ كالدكتاتورية ،ألدÁقرأطية،
أل- -ل- -يÈأل- -ي- -ة وأل- -بÒوق- -رأط- -ي- -ة ،وك- -ذأ أل- -ف- -ي -ت -ام،Ú
أل -فÒوسس،ألإل -كÎون -ي -ك -ا ،أل -ت -ك -ن -ول -وج-ي-ا ،أل-ف-ي-دي-و،
أليوتيوب ،ألآي فون وغÒها.
وقال؛ أإنّ ألعربية خضسم ل يعيبه أسستيعاب ،فهي
تهضسم وتصسوغ قدر طاقتها بقوألب عربية ،فتتقبلها
ك-م-ا ت-ق-ب-لت أل-ف-اظ-ا ف-ارسس-ي-ة ،ت-رك-ي-ة وي-ون-ان-ي-ة ،ونّوه
م- -وأسس- -ي أإ ¤أن أل -ف -اظ أل -عÈي -ة ،وه -ي حصس -ري -ة ‘
أرأضسي ّ– ،48ول ألعربية للغة هجينة ،موضّسحا أنّ
أŸسسوؤولية –تّم ألبحث عن بدأئل ،وقلل موأسسي من
خ- -ط -ورة ل -غ -ة أل -ت -خ -اطب أل -ه -ج -ي -ن -ة ب Úأل -ع -رب ‘
ألإنÎنت ،قائÓ؛ أإن أŸشسكلة تكمن ‘ ألصسحافة و‘
كتابات ألكتاب ألذين ل يعرف بعضسهم ألهمزة ،ول
أŸرفوع وأŸنصسوب .ويتفق أŸربي أŸتقاعد خليل
مصسا◊ة مع تشسخيصس غنا Ëوموأسسي للحالة أللغوية
ب-اأرأضس-ي ألـ 48وت-ع-رضس-ه-ا ل-ظ-روف أقتصسادية ومادية
جعلتها ثانوية.
وق -ال لـ «أ÷زي -رة نت»؛ أإن أل -ع -رب وف -لسس -ط -ي-ن-ي-ي
ألدأخل ل يوقرون ألعربية Ãا يليق بها ،ويشس Òلضسعف
م -ع -ل -م -ي -ه -ا ب-اŸدأرسس ،م-ن-وه-ا ل-عسس-ر ت-ع-ل-ي-م أل-ن-ح-و
وألصس -رف ،ولضس -رورة م -غ-ال-ب-ة ذلك ب-خ-ل-ق أÙف-زأت
وت- -ك -ريسس أŸوأرد أل Ó-زم -ة ،و أضس -اف أن ألسس -ل -ط -ات
ألإسس -رأئ -ي -ل -ي-ة وع-ل-ى ر أسس-ه-ا وزأرة أŸع-ارف ،ت-ه-دف
لضسرب مكانة ألعربية باعتبارها وأحدة من دعائم
ألهوية ألوطنية.

العربية بأاراضصي  48تهددها لغة هجينة
ي -ب-دي ك-ت-اب و أدب-اء ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ون دأخ-ل ألأرأضس-ي
أÙتلة عام  1948قلقهم من نشسوء لغة هجينة لدى
ألأجيال ألشسابة ،أطلقوأ عليها «ألِعْرِبيّة» ،وهي خليط
ب Úألعربية وألعÈية وتاأثÒأت ألعامية ولغة ألتخاطب
بالإنÎنت ،ويرى رئيسس أÛمع أللغوي باأرأضسي 48
ﬁمود غنا ،Ëأنّ ألعربية لدى فلسسطينيي ألدأخل ‘
خطر ،وتتعّرضس لتشسويه وتهميشس خطÒين.
وقال لـ«أ÷زيرة نت»؛ أإنّ أŸشسكلة ليسست ﬁلية بل
ت -خّصس أل -ع -رب ج -م -ي -ع -ه -م ‘ ظ ّ-ل تشس -اب-ه أŸوؤّث-رأت
ألسس -ل -ب -ي -ة ،وي -اأم -ل أن ت -ط ّ-ب-ق ›ام-ع أل-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة
توصسيات منتدى ألنهوضس باللغة ألعربية ألذي عقد
بالدوحة قبل شسهور ،وبينها أبتكار أدوأت ألتعامل مع
تقنيات أ◊اسسوب أŸتعلقة بالعربية ،و أشسار غنا Ëأإ¤
مشسروع جديد بد أ موؤّخرأ لÎجمة توي Îلبلورة لغة
تخاطب عربية فيه ،وأعت Èأنّ ›امع أللغة ألعربية
تقبع ‘ أبرأج بعيدأ عن أ÷مهور ألذي يعيشس «عصسر
ألسس- -رع- -ة» ،عÓ- -وة ع- -ل- -ى ب- -طء أإن- -ت- -اج -ه -ا ن -ت -ي -ج -ة
ألبÒوقرأطية.
وتوأجه ألعربية دأخل أرأضسي  48مشسكلة أك Ìقسسوة
من أثر ألإنÎنت أو ألعامية ،وهي نشسوء لغة هجينة
بتاأث Òأللغة ألعÈية ،وقال غناË؛ أإن ناسسا كثÒين
يسس-ت-خ-دم-ون م-ف-ردأت ومصس-ط-ل-ح-ات عÈي-ة و أح-ي-انا
أإ‚ليزية بدل من ألعربية ،رغم توّفرها ‘ ألقاموسس
ألعربي كا◊اسسوب« ،ملف»« ،مرناة» و«قرصس ضسوء»،
لفتا لسسعي «أÛمع» لوضسعها ‘ متناول أ÷مهور.
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وهران تعرضض «»16:05
” ب- -وه- -رأن ع -رضس أل -ف -ي -ل -م أل -قصس»16:05« Ò
ّ
للمخرج ألشساب وليد بن يحيى ألول مرة ‘ ،إأطار
تظاهرة «أıرجون أ÷زأئريون ألشسباب 50 ،عاما
ب-ع-د ألسس-ت-قÓ-ل» ،وق-د أح-دث ه-ذأ أل-ف-ي-ل-م أل-ذي
يدوم  15دقيقة ،ويعّد أّول عمل للمخرج ألشساب
ألذي أنتجه بإامكانياته أÿاصسة ،نقدأ إأيجابيا ‘
أوسساط أÎÙف Úوصسفوه بالناجح جدأ ،خاصسة
على ألصسعيد ألتقني.
وتدور أحدأث ألفيلم حول شساب مدمن  -يؤودي
دوره أıرج  -بسس -بب ق -ل -ة أإلم -ك -ان -ي -ات ،وأل-ذي
يكتشسف وهو يعيشس كوأبيسس ويعا Êمن خيالت ،أنه
أرت -كب ج -رÁة –ت ت -أاث Òأألق -رأصس أŸه -ل-وسس-ة،
وق - -د ب- -دأ ول- -ي- -د ب- -ن ي- -ح- -ي ،وه- -و م- -ه- -ن- -دسس ‘
أإلل -كÎون-يك وي-ب-ل-غ م-ن أل-ع-م-ر  25سس-ن-ة ،كمصسور
ومركب ،ثم خاضس مغامرة أإلخرأج من خÓل هذأ
ألفيلم نفسسه ألذي ألفه صسديقه فريد نوي.
وسساعد ألتحّكم ألتقني لوليد بن يحيى ،وهو من
منطقة سسطيف ‘ ،جودة ألفيلم ألذي يعتمد ‘
ج -زئ -ه أألك Èع-ل-ى ع-م-ل م-ا ب-ع-د أإلن-ت-اج (ت-رك-يب
” أختيار
ومعايرة) وخاصسة ألتأاثÒأت أÿاصسة ،و ّ
عنوأن ألفيلم أسستنادأ إأ ¤توقيت أرتكاب أ÷رÁة
أل -ت -ي تشس Òإأل-ي-ه-ا سس-اع-ة أŸدم-ن أل-ذي ت-ع-ود إأل-ي-ه
ألصسورة باسستمرأر ‘ خياله.
ويعت Èهذأ ألعرضس ألثالث لهذأ ألفيلم أŸنتج ‘
نهاية  ،2011حيث سسبق أن قّدم للمنافسسة ‘ أأليام
ألسس-ي-ن-م-ائ-ي-ة ل-بشس-ار ،وضس-م-ن م-نافسسة أنتظمت من
قبل وزأرة ألشسباب وألرياضسة بأام ألبوأقي ،وحاز
فيها على أ÷ائزة أألو.¤
وي- -ع- -ت- -زم ه- -ذأ أıرج أل- -ذي زأدت- -ه أألصس -دأء
أإليجابية ألصسادرة من عديد ألسسينمائي Úوألنّقاد
تشسجيعا ،عرضس فيلمه ألقصس ‘ ÒأŸنافسسات ‘
ﬂت -ل -ف أŸه -رج -ان -ات أ›ÈŸة خ Ó-ل أألشس -ه-ر
ألقادمة ،منها مهرجان طنجة ومهرجان وهرأن
للفيلم ألعربي.
Óشس- -ارة ،ف- -إاّن أل- -ع- -رضس أŸت- -ب- -وع ب- -ن -ق -اشس
ول - -إ
«أıرج -ون أ÷زأئ -ري -ون ألشس-ب-اب 50 :سس-ن-ة بعد
ألسستقÓل» أنتظم من طرف معهد تنمية أŸوأرد
ألبشسرية ،وقد أسستضساف أيضسا سسينمائي Úشسباب
أمثال؛ ياسسم Úشسويخ ألتي عرضست فيلمها ألقصسÒ؛
«أ÷ن» وزك -ري -ا سس -ع -ي -دأ Êب -ف -ي -ل -م -ه «رج -ل أم-ام
أŸرأة».

«لّقاط Úالصصوالح» تنال
إاعجاب التلمسصانيÚ
ن-الت مسس-رح-ي-ة «ل-ق-اط Úالصس-وال-ح»
التي عرضست بدار الثقافة «عبد القادر
ع-ل-ول-ة» ب-ت-ل-مسس-ان اإع-ج-اب ا÷م-هور،
وت-ع-ال-ج مسس-رح-ي-ة «ل-ق-اط Úالصسوالح
«(الذين يشسÎون ويبيعون اÿردوات)
 وه---ي م---ن ت--األ--ي--ف واإخ--راج سس--مÒمازوري -مشساكل البيئة ‘ قالب هز‹،
ح-يث “ّك -ن اŸم-ثÓ-ن الرئيسسيان سسم Ò
م---ازوري ورف---ي---ق---ه ع---ب---د ال---ق---ادر
مصسطفاوي ،من خÓل عبارات مضسحكة
ول-كّ-ن -ه-ا م-وؤّث -رة ،م-ن تشسخيصص مشساكل
ال--ن--ظ-اف-ة ،ال-ت-لّ-و ث وال-تشس-دي-د ع-ل-ى
ضس--رورة ا◊ف-اظ ع-ل-ى ال-ب-ي-ئ-ة ب-وج-ه
عام.
وقضسى ﬁبو الفن الرابع الذين تنقلوا
اإ ¤دار ال-ث-ق-اف-ة «ع-ب-د القادر علولة»
ل-ت-ل-مسس-ان سس-ه-رة ‡ت-ع-ة ،حيث تعا¤
الضسحك ‘ اأرجاء القاعة عند كل وضسع
ط--ري--ف ،وب--فضس--ل اأداء ب-ارع لسس-ب-ع-ة
‡ثل Úمن التعاونية اŸسسرحية «جيل
 »2000التي ما فتئت تفرضص وجودها ‘
اŸشس-ه-د اŸسس-رح-ي ب-ت-ل-مسسان اإ ¤جانب
تعاونية «العفسسة».
لÓ--إشس--ارة ،ف--اإ ّن --ه ‘ رصس--ي-د اŸم-ث-لÚ
الرئيسسي ‘ ÚاŸسسرحية سسم Òمازوري
ومصسطفاوي عبد القادر ا◊ائزين على
جوائز ‘ مهرجان الضسحك باŸدية عدة
مسسرحيات ،اأشسهرها؛ «كيف خطر» التي
” –ويلها بعد ذلك ‘ فيلم قصس.Ò
ويتضسمن الÈنامج الرمضسا Êبتلمسسان
ت--ن--ظ--ي--م سس--ه--رات م-وسس-ي-ق-ي-ة Ãوق-ع
«ا◊وضص ال-ك-ب ،»Òوع-رضص مسسرحيات
ب-دار ال-ث-ق-اف-ة ومسسرح الهواء الطلق لـ
«اŸشسور») .واج(
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يسسعؤن لتعؤيضض إاخفاق الرياضسي Úا أ
لوائل

أ

لألعاب أ

لأوŸ
بية لند

ن 2012

إلوإ‘ وفي ‹Óآإخر إŸشسارك ‘ Úإ أ
لوŸبياد

سستعرف اŸشساركة ا÷زائرية اليؤم ،دخؤل اŸصسارع ﬁمد رياضض الؤا‘ ‘ ،اŸصسارعة ا◊رة ‘ وزن  84كلغ ،على السساعة  13:00بتؤقيت ا÷زائر،فيما سسينهي
العداء طيب في ‹ÓاŸشساركة ا÷زائرية ‘ دورة لندنÃ ،شساركته ‘ اليؤم اŸؤا‹ ‘ سسباق اŸاراطؤن على السساعة .11:00
@ فروجة/ن
وسص- -ي- -ك- -ون أل -ع -دأء ف -ي  ‹Ó-وأŸصص -ارع
ألوأ‘ ،أمل أ÷زأئر ‘ ألظفر Ãيدألية ‘
أل -ي -وم ÚأألخÒي -ن م-ن أل-ط-ب-ع-ة ألـ 30من
أأللعاب أألوŸبية ،حيث سصيعمÓن كل ما
‘ وسصعهما للصصعود على أŸنصصة ‘ ألوقت
ألذي أخفق فيه كل من أÓŸكم بن شصبلة
وأŸصصارع ‘ ألتايكوأندي ليام Úمقدأد
وألعدأء رأبح عبود إأختصصاصض  5000م ‘
بلوغ أألدوأر أألو.¤
وسص- -ت- -ك- -ون أŸصص- -ارع- -ة أ◊رة ‡ث- -ل- -ة
برياضض ألوأ‘ وزن ( 84كلغ) ألذي أختÒ
ل- -ل- -مشص -ارك -ة ‘ دورة ل -ن -دن ،ب -ع -د إأقصص -اء
أل–ادية ألدولية للعبة للمصصارع أŸصصري
أح- -م- -د م- -ل- -ي- -ج -ي ،ب -ط -ل دورة إأف -ري -ق -ي -ا
أوقيانوسصيا ،إأثر ثبوت تناوله أŸنشصطات،
مسص -ؤوول -ي -ة ك -بÒة و‘ ن -فسض أل-وقت شص-رف
عظيم كونه يشصارك ألول مرة ‘ أŸغامرة
أألوŸبية حيث يبقى وأثقاً من نفسصه رغم
أهمية أŸنافسصة.
وقال ‘ هذأ ألشصأان  ““ :هد‘ أألسصمى
‘ لندن يتمثل ‘ حصصد ميدألية جميلة

ل -ل -ج -زأئ -ر م -ث -ل ت -لك أل -ت -ي ن -ال-ه-ا أل-ب-ط-ل
أألوŸب -ي أ÷دي -د ت -وف -ي -ق ﬂل -و‘ ...أن-ا
مسص-ت-ع-د ن-فسص-يً-ا وب-دن-يً-ا Ãع-ن-ى إأ Êج-اه-ز
للمعركة““.
و‘ إأخ- -تصص- -اصض أŸارأط- -ون ،سص- -ي- -ج -د
ألعدأء طيب في ‹Óتنافسصا شصديدأ أمام
ع -م -ال -ق -ة ه -ذأ أل -ت -خصصصض أل-ري-اضص-ي م-ن
أإثيوبيا وكينيا ،حيث كشصف أنه يشصارك ‘
أألوŸبياد من أجل إأحتÓل أحد أŸرأكز
ألـ 15أألو ‘ ¤ألÎت- -يب أل- -ع -ام ،ورغ -م أن
سصباقه مÈمج يوم  12أوت ،إأل أن في‹Ó
(30عامًا) ،أكد أن ألÎكيز يعد ورقة هامة
‘ مثل هذأ ألنوع من ألسصباقات.
و ⁄يخف ألقول إأن ألتحضصÒأت ألتي
أج -رأه -ا ل -ل-م-وع-د أألوŸب-ي ك-انت ك-اف-ي-ة،
وأوضص - -ح أن- -ه سص- -ي- -ع- -م- -ل قصص- -ارى ج ـه- -ده
لتشصريف أألل ـوأن ألوطنية ،مشص ـÒأً إأ ¤أن
أŸارأط- -ون ( 42.197ك-ل-م) سص-ب-اق ي-ت-طلب
ج- -ه- -دأً و–م Óً- -ك- -بÒأً ويسص- -ي -ط -ر ع -ل -ي -ه
أألفارقة إأل أنه شصدد على ضصرورة أإلجتهاد
لتعويضض إأخفاق ألرياضصي Úأألوأئل.

غزإل يهنيء ﬂلو‘ على تويÎ

أبدى أ÷زأئري عبد ألقادر غزأل إأعجابه ألكبÃ Òا
قام به ألعدأء ألنجم ﬂلو‘ توفيق ‘ نهائي ألـ1500
م ،Îح -يث ع Èع -ن سص -ع -ادت -ه ب -ال -ذه -ب -ي -ة أل-ت-ي ن-ال-ه-ا
أ÷زأئري ‘ أوŸبياد لندن ضصمن إأختصصاصض  1500م،
وكتب ‘ حسصابه ألشصخصصي على توي““ :Îتهانينا لبطلنا
ألدو‹ ﬂلو‘ ..جامايكا لديها بولت ،وأ÷زأئر لديها
ﬂلو‘ ،تهانينا يا بطلنا““ ،وتعت Èهذه أŸرة ألثانية
ألتي يقوم غزأل بتهنئة ﬂلو‘ بعدما قام بنفسض أألمر
‘ وقت سصابق إأثر تاأهل ألعدأء للنهائي.

Ÿوشسية مقÎح للعب ‘ إوكسسÒ

بات وسصط ميدأن أŸنتخب ألوطني أ÷زأئري ““
خالد Ÿشصوية ““ قريبا من ألتوقيع لنادي أوكسصÒ
أل-ف-رنسص-ي (أل-رأب-ط-ة أل-ث-ان-ي-ة) ب-ع-دم-ا إأقÎح-ه أحد
وكÓء ألÓعب.Ú
وتناقلت عدة موأقع إأعÓمية ،أن أحد وكÓء
ألÓعب Úينشصط ‘ ألعاصصمة أإل‚ليزية لندن إأقÎح
على إأدأرة ألنادي ألفرنسصي ضصم خالد Ÿوشصية أ◊ر
من أي إألتزأمات بعد نهاية عقده مع فريق إأ–اد
ألعاصصمة.
وقدم هذأ أŸناج ÒألسصÒة ألذأتية لÓعب ألسصابق
لوفاق سصطيف وإأ–اد ألعاصصمة باإلضصافة إأ ¤بعضض
أألشصرطة ‘ إأنتظار ألرد ألنهائي من نادي أوكسص.Ò

مراد مزيان يؤؤكد :

إلتحكيم حرم إÓŸكمة إ÷زإئرية من ثÓثة تتويجات

أك-د أŸدي-ر أل-ف-ن-ي أل-وط-ن-ي ل-ل-مÓ-ك-م-ة م-رأد م-زيان ،أن
أ÷زأئ -ر ح -رمت ب -ط -ري -ق -ة غ Òع -ادل -ة م-ن إأع-تÓ-ء ثÓ-ث-ة
مÓكم Úمنصصة ألتتويجات ‘ أأللعاب أألوŸبية بلندن ،بعد
إأقصصاء عبد أ◊فيظ بن شصبلة أمل أ÷زأئر أألخ Òأمام
أألوكرأ Êأولكسصندر.
وتابع قائ ⁄ ““ :Óنفشصل ‘ بلوغ أهدأفنا ألن أل–ادية
أ÷زأئرية للفن ألنبيل حددت كهدف ألوصصول ÓÃكم وأحد
إأ ¤م -نصص -ة أل-ت-ت-وي-ج غ Òأن-ن-ا ح-رم-ن-ا م-ن ثÓ-ث-ة ت-ت-وي-ج-ات
أوŸبية بطريقة غ Òعادلة من ثÓثة ...صصرأحة كنا قادرين
على ألعودة بثÓث ميدأليات غ Òأن عوأمل خارجية حالت
دون ذلك ““.
وبالنظر مع هذه أÿيبات أŸتكررة من ناحية ألنتائج،
يرى أŸدير ألفني ألوطني أن أ◊صصيلة كانت بصصفة عامة
م-رضص-ي-ة م-ن أل-ن-اح-ي-ة أل-ت-ق-ن-ي-ة وم-ردود أÓŸك-م Úألثمانية
خÓل أوŸبياد لندن.
وقال ‘ هذأ ألشصأان  ““ :شصخصصيًا أنا رأضض عن مردود
أÓŸكم Úسصوأء من ألناحية ألتقنية وأŸردود ‘ حد ذأته
على ألعموم كان إأيجابيًا ،لقد أبانوأ على مسصتوى فني ل بأاسض
به أمام مÓكم Úأقوياء وأبطال عاŸي ÚوأوŸبي ...Úلقد
أدوأ ما عليهم مع أألسصف كانت هناك عوأمل  ⁄نسصتطع
ألتحكم فيها مثل ألتحكيم ألذي عكر صصفو أŸنافسصات““.
وحسصب نفسض أŸتحدث،فإان أÓŸكم Úوضصاحي ﬁمد
أم Úوعبد أ◊فيظ بن شصبلة كانا ضصحيت Úلقرأرأت ألتحكيم
‘ أل -دور رب -ع أل -ن -ه -ائ -ي وب -ال-رغ-م م-ن إأح-ت-ج-اج-ات أل-وف-د
أ÷زأئري إأل أن أللجنة ألفنية  ⁄تعر لها أي إأهتمام.
وأك -د ق -ائ  «: Ó-ل -ق -د ق -دم -ن -ا إأح -ت -ج-اج Úأألول ي-ت-ع-ل-ق
باÓŸكم وضصاحي ألذي أقصصي من طرف مÓكم يابا Êلكن
أإلحتجاج قوبل بالرفضض من طرف أللجنة ألفنية ...وألثاÊ
قدمناه يوم أألربعاء أŸاضصي مباشصرة بعد منازلة بن شصبلة
وألذي رفضصته أيضصا أللجنة ألفنية ...خيبتنا كانت كبÒة بعد
أإلن -ذأر أل-ذي م-ن-ح-ه أ◊ك-م ÓŸك-م-ن-ا ق-ب-ل ن-ه-اي-ة أŸب-ارأة
بثانيت Úوهوأإلنذأر ألذي صصنع ألفارق““.
وم -ن ب Úأألم -ور أإلي -ج -اب-ي-ة ل-ل-مشص-ارك-ة أ÷زأئ-ري-ة ‘
أأللعاب أألوŸبية أألدأء ألباهر لكل من سصم Òبرأهيمي وزن
( 52كلغ) ولياسض عبادي وزن ( 69كلغ) وهما شصابان وأعدأن
لهما مسصتقبل زأهر ،كما أضصافه مزيان.
وب-خصص-وصض مسص-ت-ق-ب-ل ه-ذأ أŸن-ت-خب أل-ذي ي-ب-ل-غ م-ع-دل
عمره  23سصنة ،ذكر مرأد مزيان ،بأان هؤولء أÓŸكم Úلهم
أإلم -ك -ان-ي-ات ل-ل-ت-أال-ق ‘ أŸن-افسص-ات أل-ق-ادم-ة ،ألن مسص-ت-وى
ألتشصكيلة ألوطنية ل بأاسض به حيث ل يتجاوز  23سصنة ،حيث
قال  ““ :لقد حققوأ كلهم إأنتصصارأت خÓل موسصم ، 2011

رابطة ما ب Úا÷هات

إإنتخاب ﬁمد بوكاروم رئيسسًا لعهدة ثانية

فاز ﬁمد بوكاروم بعهدة ثانية ‘ رئاسصة رأبطة ما بÚ
أ÷ه -ات ل -ك -رة أل -ق -دم ‘ أ÷زأئ-ر ب-ع-د أ÷م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة
أإلنتخابية ألتي عقدت أول أمسض أÿميسض بالعاصصمة.
وحصص -د ب -وك -اروم ,عضص -وأŸك -تب أل -ت -ن -ف -ي-ذي ل–Ó-اد
أ÷زأئري لكرة ألقدم وأŸرشصح ألوحيد Óÿفة نفسصه53 ,
صص- -وتَ- -ا م -ن ب Úأصص -وأت ألـ 55عضص -وأً أل -ذي-ن شص-ارك-وأ ‘
أإلقÎأع.
و“خضض عن أ÷معية ألعامة أيضصًا إأنتخاب أŸكتب
ألتنفيذي لرأبطة ما ب Úأ÷هات
ويتشصكل من أألعضصاء:
 بن ﬁمد عز ألدين (‡ثل أألندية) -عويشصات بوزناد (‡ثل أألندية)

 عزأيز ﬁمد (‡ثل أألندية) بولفعات نور ألدين (‡ثل ألرأبطة أ÷هوية) دأدو عبد ألرحمان (عضصو خب)Ò زلوف ﬁمد (عضصو خب)Òوك -انت أ÷م -ع-ي-ة أإلن-ت-خ-اب-ي-ة ل-رأب-ط-ة م-ا ب Úأ÷ه-ات
م›Èة ليوم  2أوت أ÷اري
ولكنها تأاجلت ‘ آأخر ◊ظة إأ ¤أمسض.
وتضصم رأبطة ما ب Úأ÷هات كل أألندية أ÷زأئرية
ألهاوية ألناشصطة على أŸسصتوى
أ÷ه- -وي ,أي ت- -لك أل- -ت- -ي ل ت- -ن- -ت -م -ي إأ ¤أل -رأب -ط -تÚ
أÎÙفت Úأألو ¤وألثانية ول إأ ¤ألبطولة ألوطنية لقسصم
ألهوأة(.وأ)

على ألصصعيدين ألعربي وأإلفريقي لنا أيضصًا بطل عاŸي ‘
فئة (ألرأبطة ألدولية للمÓكمة) ...صصرأحة مÓكمونا لهم
مسصتوى عاŸي وألدليل على ذلك مردودهم ‘ ألعاب لندن
أمام مÓكم Úأقوياء خÓفا Ÿا يعتقده ألبعضض““.
وعن مسصتقبل ألطاقم ألفني أŸشصكل من طرف عز ألدين
ع -ق-ون ومسص-اع-ده ع-ب-د أÛي-د ب-ن ق-ادي وأيضصً-ا مسص-ت-ق-ب-ل
أŸدير ألفني ألوطني ،رفضض مزيان ألتطرق مطوًل لهذأ
أŸوضصوع.
وختم كÓمه بالقول ⁄ ““ :يحن ألوقت للتحدث عن هذأ
أŸوضصوع لدى عودتنا إأ ¤أ÷زأئر سصنقدم تقريرأً مفصص ً
Ó
قبل إأتخاذ ألقرأرأت أŸناسصبة ...أظن أن ألطاقم ألفني قام
بعمل جيد وأŸديرية ألفنية بلغت أهدأفها على أŸسصتوى
ألرياضصي لكن ألنتائج  ⁄تكن حاضصرة مع أألسصف““.
^ ق/ر
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 إاثنان :هوعدد ألرياضصي Úأ÷زأئري ÚأŸفÎضضأن يدخ ÓأŸنافسصة ‘ إأطار أأللعاب أألوŸبية .ويتعلق
أألمر باŸصصارع لعو‘ رياضض ألذي يدخل أŸنافسصة
أليوم ألسصبت ‘ أختصصاصض أŸصصارعة أ◊رة أبتدأء
من ،13:00ويكون أŸصصارع أ÷زأئري قد تعرف على
منافسصه أمسض أ÷معة ،عقب عملية ألقرعة .أŸصصارع
ألثا Êهوألعدأء (مشصي) طيب في ‹Óألذي سصيكون
ع -ل -ى خ -ط إأن -طÓ-ق سص-ب-اق  50ك-ل-م ب-ع-د أل-ي-وم ع-ل-ى
ألسصاعة 09:00صصباحًا.
 شس-كؤى :رف- -ع أل -وف -د أ÷زأئ -ري أŸشص -ارك ‘أوŸب -ي -اد ل -ن -دن أول أمسض أÿم -يسض شص -ك -وى ل -ل -ج -ن -ة
أألوŸبية ألدولية بسصبب ألقرأرأت غ Òألعادلة ألتي
تعرضض لها أÓŸكمون أ÷زأئريون لسصيما أÓŸكم بن
شصبلة عبد أ◊فيظ ألذي أقصصي يوم أألربعاء ‘ ألدور
ربع ألنهائي ‘ ““ .ألبدأية كنا نامل أن تتحسصن أألمور
ت -دري -ج-يً-ا ب-ع-د إأقصص-اء ع-ب-ادي أل-ي-اسض ( 69ك-ل-غ) لكن
أألم-ور ب-ق-يت ع-ل-ى ح-ال-ه-ا و ⁄ت-ت-غ .Òل-ق-د إأسص-ت-ثمرنا
ألكث ‘ ÒأÓŸكمة و‘ ألنهاية  ⁄تتوج ›هودأتنا
Ãيدألية““ على حد قول ﬁمد عزوق رئيسض ألوفد
أ÷زأئري.
 ج--ؤ مشس-ح-ؤن  :شص-ه-دت ن-ه-اي-ة أŸن-ازل-ة أل-ت-يجمعت أ÷زأئري بن شصبلة بنظÒه أألوكرأ Êغفوزديك
أجوأء جد مشصحونة ب Úأعضصاء ألوفد أ÷زأئري بعد
أل - -ق - -رأر ““غ Òأل- -ع- -ادل““ أل- -ذي ت- -ع- -رضض ل- -ه أÓŸك- -م
أ÷زأئري ‘ ألدور ربع ألنهائي .هذأ ألوضصع إأسصتدعى
تدخل رئيسض ألوفد إأ ¤جانب أÓŸكم ألسصابق ﬁمد
ع Ó-ل -و ل -ت -ه -دئ -ة أعصص-اب ع-ب-د أل-ق-ادر شص-ادي وب-ق-ي-ة
أÓŸكم.Ú
أابطال :إأسص-ت-دعت أل-ل-ج-ن-ة أألوŸب-ي-ة أ÷زأئريةعددأً من أألبطال ألسصابق ‘ Úرياضصة ألعاب ألقوى
على غرأر نورية بنيدة مرأح وسصيد علي سصياف وسصعيد
ق -ر Êج -ب◊ Òضص -ور ف -ع -ال -ي -ات أألسص -ب -وع أألخ Òم-ن
أألوŸبياد إأ ¤جانب ألفوز ألذي حققه توفيق ﬂلو‘
عشصرين سصنة بعد ألتتويج ألذي حققته بوŸرقة ‘
برشصلونة .1992
 عقؤد :تهاطلت على ألبطل أألوŸبي أ÷ديد ‘مسص-اف-ة  1500م ,أ÷زأئ -ري ت -وف-ي-ق ﬂل-و‘ ط-ل-ب-ات
ألصصحافة ألدولية من أجل إأجرأء حوأرأت صصحفية
بغية إأكتشصاف ألنجم أ÷ديد ألذي  ⁄يكن معروفًا قبل
أل -ع -اب ل -ن-دن م-ق-ارن-ة ب-ال-ن-ج-وم أل-ك-بÒة أ◊اضص-رة ‘
أوŸبياد.2012
وقد تهافتت ألقنوأت ألتلفزيونية على إأبن مدينة
سص -وق أه-رأسض ل-ل-حصص-ول ع-ل-ى م-وع-د م-ع-ه .م-ن ج-ه-ة
أخرى  ⁄يتأاخر متعامل كب Òللهاتف ألنقال موجود
با÷زأئر ‘ أإلتصصال به .وحسصب مصصدر مقرب من
ألوفد أ÷زأئري ,فقد أرسصل إأﬂ ¤لو‘ نسصخة من
عقد إأشصهاري من أجل –سص Úصصورة أŸؤوسصسصة .و⁄
يجب ألعدأء أ÷زأئري حتى أآلن على هذأ ألعرضض
بسصبب إأنشصغالته ألكثÒة منذ تتويجه باللقب أألوŸبي.
 جبل :ألÓعب ألسصابق لكرة ألسصلة ألصصيني ““ياومينغ““ ألذي تلقى دعوة من مركز ألعÓم ل أ
Óلعاب
أألوŸبية  2012بلندن ,وجد صصعوبات جمة ‘ عبور
نقاط أŸرأقبة أألمنية بسصبب طول قامته ( 2،29م),
‡ا إأضص -ط -ره إأ ¤أإلن -ح -ن -اء ل -أ
Óسص-ف-ل إلج-ت-ي-از أل-ب-اب
أألم - -ن - -ي .وق- -د أث- -ار ط- -ول ق- -ام- -ت- -ه دهشص- -ة أ÷ن- -ود
ألÈيطاني ÚأŸكلف Úباألمن ألذي أمطروه بعدسصات
ألتصصوير.

إ–اد إ÷زإئر يسسحق نادي إلرغاية بثمانية

أثقل فريق أ–اد أ÷زأئر من ألرأبطة أÎÙفة أألو¤
ل-ك-رة أل-ق-دم شص-ب-اك ن-ادي أل-رغ-اي-ة أŸن-ت-م-ي إأ ¤أل-ب-ط-ولة
ألوطنية للهوأة بثمانية أهدأف لوأحد ‘ أŸبارأة ألودية
ألتي جمعت ألفريق Úمسصاء أمسض أÿميسض Ãلعب عمر
حمادي.
وت -أال -ق أŸه -اج-م أ÷دي-د ل–Ó-اد ,أŸل-غ-اشص-ي أن-دري-ا,
بشص-ك-ل خ-اصض ب-تسص-ج-ي-ل-ه ل-ثÓ-ث-ي-ة ب-ع-د إأق-ح-ام-ه ‘ ب-دأي-ة
أŸرح -ل -ة أل -ث -ان-ي-ة م-ن أŸب-ارأة ,ف-ي-م-ا ك-ان نصص-يب زم-ي-ل-ه
جديات ثنائية ,بينما سصجل أألهدأف ألثÓثة أألخرى كل
من معيزة (ضض.ج) ودهام وŒار.
وه-وأل-ف-وز أل-رأب-ع““ألب-ن-اء سص-وسص-ط-ارة““ ل-ن-فسض ألعدد من
إأخ-ت-ب-ارأت-ه-م أل-ودي-ة م-ن-ذ شص-روع-ه-م ‘ أل-ت-حضص Òللموسصم

ألقادم  ,2013-2012بعدما كانوأ قد تغلبوأ على كل من
نادي بارأدو( )0-2وأمل أألربعاء ( )1-3وأوŸبي أŸدية
(.)0-1
وي - -تضص - -م - -ن ألÈن - -ام - -ج أإلع - -دأدي ألشص - -ب- -ال أŸدرب
أألرج -ن -ت -ي -ن -ي أ÷دي-د ل–Ó-اد م-ي-غ-ال أ‚ي-ل غ-ام-ون-دي
مقابلت Úوديت Úأخريت Úقبل ألتنقل إأ ¤أŸغرب إلجرأء
تربصض مÈمج بعد عيد ألفطر ,وهوألثا Êلهم بعد ذلك
ألذي أقاموه بÎكيا ‘ شصهر جويلية ألفارط.
ويسصتضصيف أل–اد فريق شصباب قسصنطينة ‘ أول جولة
من ألبطولة أÎÙفة للموسصم أ÷ديد ,أŸقرر إأنطÓقتها
يوم  8سصبتم Èألقادم.
^ ق /ر

تنصسيب قيادة جماعية لشسبيبة سسكيكدة
أشصرف ألسصيد ﬁمد بودربا‹ سصهرة أول أمسض بالنزل
ألبلدي Ÿدينة سصكيكدة على ألتنصصيب ألرسصمي للقيادة
أ÷ماعية أŸكلفة بتسصي Òألنادي ألرياضصي لشصبيبة سصكيكدة
تتشصكل من  09أعضصاء Ÿدة  03أشصهر قابلة للتجديد وهذأ
لوضصع حد للمهزلة ألتي عاشصها هذأ ألنادي ألعريق مؤوخرأً
بعد أن فشصل وألك Ìمن  05مرأت ‘ عقد جمعيته ألعامة
أإلن -ت -خ -اب -ي -ة أم-ام إأسص-ت-ي-اء ك-ب Òل-ل-ج-م-ه-ور وه-روب ألŸع
أل -ع -ن -اصص -ر وسص -ط ح -رب أل -ك -وأل -يسض أل-ت-ي ت-غ-ذي-ه-ا ب-عضض
أألطرأف ألتي سصبق لها وأن أثبتت فشصلها ‘ تسصي Òألنادي
ألذي أنهكته إأ ¤جانب سصوء ألتسصي Òأألزمة أŸالية أÿانقة
ألتي تظل تÓزمه Ÿوأسصم على ألرغم من أألموأل ألضصخمة
ألتي كانت تتدعم بها خزأنة ألكحÓء وألبيضصاء وهوما دفع
ب -األنصص -ار إأ ¤أŸط -ال-ب-ة م-ن وأ‹ سص-ك-ي-ك-دة أ◊ا‹ ب-ف-ت-ح
–قيق دقيق عن ألتسصي Òألكارثي للنادي للسصنوأت أÿمسض

أألخÒة وﬁاسصبة أŸتسصبب ‘ Úأألزمة ألتي تعصصف بأاعرق
ناد رياضصي بسصكيكدة.
وفيما يلي أعضصاء أإلدأرة أ÷ماعية للنادي ألرياضصي
لشصبيبة سصكيكدة
أودينة مالك عضصو أ÷معية ألعامة.
قدأح عبد ألله عضصو أ÷معية ألعامة.
كتوشض  ÚŸرئيسض سصابق للنادي
هدهود عزيز عضصو أ÷معية ألعامة
سصعدي ألربيع عضصو أ÷معية ألعامة
ألعيدو Êحسص Úعضصو أ÷معية ألعامة
بيدي عبد ألكر Ëعضصو أ÷معية ألعامة
إأضصافة إأ‡ ¤ثل عن مديرية ألشصباب وألرياضصة وبلديةسصكيكدة.
^ بوجمعة ذيب

á°VÉjQ

ألسشبت  ٢٣رمضشان  ١٤٣٣هـ
ألموأفق  ١١أوت  ٢٠١٢م ألعدد ٤٧١٨
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شش ‹Óوكاششي يوقعان Ÿوسشم ...Úوعودية يلتحق باÛموعة...
ب -وصش -ول حسش -ان ح -م-ار اإ ¤ت-ونسس سش-ه-رة
ا’أرب -ع -اء اŸاضش -ي رف-ق-ة ع-زال-دي-ن اأع-راب،
وبو◊جيÓت الذي ” تعيينه موؤخراً مديراً
رياضشيًا للوفاق ،عادت ا’أمور اإ› ¤راها
وسشويت كل ا’أمور التي كانت عالقة ،والتي
عرقلت عمل الطاقم الفني خÓل اأسشبوعي
الÎبصس ،حيث كان هناك عدة ’عب⁄ Ú
يلتحقوا بالتششكيلة للدخول ‘ العمل ا÷دي
قبل العودة يوم  13من الششهر ا÷اري اإ¤
سشطيف.
وفور وصشولهما اإ ¤سشوسشة دخ Óمباششرة
‘ ال -ت -ف-اوضس م-ع اŸغÎب ،Úاأح-م-د ك-اشش-ي،
وشش ‹Ó-ال-ل-ذي-ن ك-ان-ا ي-ن-ت-ظ-ران م-نذ  4اأيام
’إنهاء اŸوضشوع اŸتعلق با’إنضشمام للوفاق
اأواŸغادرة ،حيث توصشل حمار واأم ÚاŸال
اإ ¤ا’إتفاق النهائي مع الÓعب Úليوقعا على
ال- -ع- -ق- -د Ÿوسش -م ،Úا’أول بـ  12األ -ف اأورو،
والثا Êبـ  14األف اأورو ،والتخلي عن الطلبات
التعجيزية التي كان قد فرضشها على ا’إدارة
السشطايفية Ÿا وصشل اإ ¤سشوسشة ،وباإمضشاء
اŸغÎب Úيصشل عدد اŸنتدب Úهذا اŸوسشم
اإ’ 15 ¤عبًا جديداً ،وقد باششرا تدريباتهما
م -ع ال -تشش -ك -ي -ل -ة م-ن-ذ سش-ه-رة اÿم-يسس ،ب-ع-د

اإسشتÓمهما الصشكوك الضشامنة لصشرفها بعد
العودة اإ ¤سشطيف.
كما كان للثنائي حمار واأعراب اإجتماع مع
ال Ó-ع -ب Úال -ق -دام -ى وك -ان ﬁور ا’إج-ت-م-اع
اإسشتÓمهم الصشكوك ا’أخÒة لصشرفها اأيضشا
ب -ع -د ال -ع -ودة اإ ¤سش -ط -ي -ف خ -اصش -ة ب -ع-د اأن
ت -دع -مت اÿزي -ن-ة السش-ط-اي-ف-ي-ة بـ  6مÓيÒ
و 900مليون سشنتيم ،وهو اŸبلغ الذي رفع
الغ Íعلى حمار الذي دفع اأيضشًا مسشتحقات
ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي،واإضش-اف-ة شش-هر رابع للمدرب
فيلود بـ  13000اأورو،

ششباب قسشنطينة

روجي لومار يششرع رسشميًا ‘ تدريب السشنافر
شش -رع اŸدرب ا÷دي -د لشش-ب-اب قسش-ن-ط-ي-ن-ة
الفرنسشي روجي لومار أاول أامسس اÿميسس ‘
تدريب ششباب قسشنطينة (الرابطة اÎÙفة
اأ’و ¤لكرة القدم) بعد أان إالتحق مسشاء يوم
اأ’ربعاء Ãركز التدريب Ãنطقة ع Úدراهم
بتونسس حيث يحضشر الفريق للموسشم اŸقبل
حسشبما علم من إادارة النادي.
وأارجع نفسس اŸصشدر تأاخر روجي لومار
ال- -ذي ك- -ان م- -ن اŸق- -رر أان ي -ل -ت -ح -ق اإ’ث -نÚ
اŸاضش -ي Ãعسش -ك -ر ال -ف -ري-ق إا ¤قضش-اء ب-عضس
أام- -وره الشش- -خصش- -ي- -ة وذلك ب -إات -ف -اق م -ع إادارة
النادي.
وتابع روجي لومار حسشب نفسس اŸصشدر
اŸباراة التطبيقية ب ÚالÓعب Úالتي جرت
سشهرة يوم اأ’ربعاء قبل أان يجتمع مع الÓعبÚ
ث-م م-ع ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي اŸك-ون م-ن ن-ورال-دي-ن
بونعاسس ومن Òلعور واÙضشر البد Êعادل
لعبا Êحيث ششرح لهم طريقة عمله ‘ ما تبقى
من أايام الÎبصس.
من جهة أاخرى ” بر›ة لقائ ÚوديÚ
خÓل هذا الÎبصس فيما يبقى البحث جاريا
ع-ن م-ب-اراة ث-ال-ث-ة ق-ب-ل ال-ع-ودة إا ¤قسش-ن-ط-ي-نة

حيث سشيواجه فريق Úموجودين ‘ تربصس
بع ÚاŸكان.
ويتعلق اأ’مر ‘ هذا السشياق بكل من أامل
م-روان-ة غ-داً ا÷م-ع-ة وشش-ب-اب ب-ات-ن-ة ال-ثÓ-ث-اء
اŸقبل حسشب ما أاوضشحه نفسس اŸصشدر على
أان تعود تششكيلة ششباب قسشنطينة إا ¤الديار ‘
اليوم اŸوا‹ ( 15أاوت).
وأاشش- - -ار ن- - -فسس اŸصش- - -در إا ¤أان شش- - -ب- - -اب
قسشنطينة سشيواجه وديًا سشهرة  16أاوت ا÷اري
ا÷ار مولودية قسشنطينة (الرابطة اÎÙفة
الثانية) إابتداءاً من العاششرة والنصشف مسشاء
Ãلعب الششهيد حمÓوي مضشيفاً بأان الÓعبÚ
سشتمنح لهم بعدها فÎة يوم Úللراحة على أان
تسشتأانف التششكيلة التدريبات ثالث أايام العيد.
وأاششار نفسس اŸصشدر إا ¤أان رحلة البحث
عن مهاجم إافريقي متواصشلة وذلك Óÿفة
النيجÒي اجواك Úإايفوسشا الذي غادر الفريق
اأ’سشبوع اŸاضشي نحو فريق حتا اإ’ماراتي
مضشيفًا بأان إادارة النادي تقÎب من التعاقد
مع مهاجم غابو Êيدعى جيلي مبانغ بعد ما
فششلت اŸفاوضشات مع الÓعب ÚالنيجÒيÚ
مايكل إانÒامو و أاوغبا أاوتششي(.أاو)

لفريقية
لسشتئناف خيبته أ إ
أوŸبي ألششلف يعود إ

ثÓث مواجهات تضشعه على صشفيح سشاخن

عاد أاول أامسس فريق أاوŸبي الششلف إا¤
أاجواء التحضشÒات –سشبًا للجولة الرابعة من
دورى اÛموعات حينما يواجه يوم  17من
هذا الششهر Ãلعب ﬁمد بومزراق نادى سشان
شش -اي -ن ال -ن -ي -جÒى ال-ف-ائ-ز ع-ل-ى رف-ق-اء زاوي
بهدف Úمقابل صشفر بنيجÒيا.
وت -ب -دو م -ن -ذ ال -وه -ل-ة اأ’و ¤أان ح-ظ-وظ
الشش- -ل- -ف- -اوة تÓ- -ششت ف- -ى اŸرور إا ¤اŸرب- -ع
النهائى بحيث يحتل اŸرتبة اأ’خÒة وبدون
رصشيد وهو الششيء الذى يدركه ا÷ميع بعد أان
أاصشبحت اŸهمة مسشتحيلة ‘ التأاهل إا ¤دور
نصشف النهائى اللهم إاذا حدثت اŸعجزة بفوز
اأ’وŸبى بكل اللقاءات اŸتبقية والبداية بفوز
أام -ام سش -ان شش-اي-ن ث-م ع-ل-ى الÎج-ى ال-ت-ونسش-ى
Ãلعب ﬁمد بومزراق وبعدها الفوز فى
اللقاء اأ’خ Òأامام النجم السشاحلى بتونسس ثم
عليه إانتظار نتائج باقى اŸباريات إاذا علمنا
أان النجم السشاحلى وسشان ششاين سشيلعبان كل
حظوظهما وفى رصشيد كل فريق  4نقاط من
فوز ,خسشارة ,وتعادل ،وهو ما سشيصشعب من
مهمة النادى الششلفى لكن كل ششىء وارد فى
ك-رة ال-ق-دم .وم-ه-م-ا ك-انت ن-ت-ائ-ج اŸواج-هات
اŸتبقية فإان هذه اŸششاركة سشتبقى مفيدة
أ’شش -ب -ال اŸدرب رشش -ي -د ب -ل -ح-وت ومسش-اع-ده
ﬁمد بن ششوية و–ضشÒاً للبطولة اÎÙفة
اأ’و, ¤ل - -ك - -ن ه - -ذا ’Áن - -ع- -ن- -ا م- -ن ال- -ق- -ول
ب- -أان اأ’وŸب -ى ضش -ي -ع ع -دة ف -رصس ك -انت ف -ى
م -ت -ن -اول -ه م-ن أاج-ل ال-ذه-اب ب-ع-ي-داً ف-ى ه-ذه
اŸن -افسش -ة وال -ب-داي-ة ب-خسش-ارت-ه ع-ل-ى أارضش-ي-ة
ملعبه أامام النجم السشاحلى ثم أامام الÎجى
التونسشى حينما ضشيع رفقاء مسشعود الفوز قبل

أان ينهزموا فى اللحظات اأ’خÒة و أامام سشان
ششاين فبعد ششوط رائع إانهار اأ’وŸبى فى
الشش -وط ال -ث -ان -ى .وف-ى غ-ي-اب أاŸع ال-ع-ن-اصش-ر
ويتعلق اأ’مر بالهداف مسشعود ﬁمد فاسشحًا
اÛال ل -ل -ن -ي -جÒي Úال -ذي -ن ف -ازوا ب -ن -ق -اط
اŸباراة .لذا فاأ’وŸبى سشيواصشل التحضشÒات
–سشبًا أايضشًا أ’جواء البطولة التى سشوف لن
تكون سشهلة لكل الفرق.
^ م/عبد الكرË

ومثلما اأششرنا اإليه ‘ العدد السشابق من
ا÷ري -دة ح -ول ال Ó-عب ع -ودي-ة ،ف-ق-د سش-وى
وضشعيته مع ا’إدارة السشطايفية ومدد العقد
ال -ذي ي-رب-ط-ه ب-ال-وف-اق ل-غ-اي-ة  ،2014ل-ي-كون
ال Ó- - -عب  12ال -ذي ب -ق -ي م -ع ال -تشش -ك -ي -ل -ة
السشطايفة ،و’ 15عبًا جديداً ليصشبح عدد
الÓعب Úصشنف اأكابر ’ 27عبًا ،با’إضشافة
اإ ¤الÓعب Úالذين “ت ترقيتهم من فريق
ا’آمال ،وهم اأربعة.

ششبيبة بجاية

الطاقم الفني راضض
عن مردود التششكيلة

ت -ع -ادل ف -ري -ق -ي شش -ب-ي-ب-ة ب-ج-اي-ة ووف-اق
سشطيف ‘ اŸباراة الودية التي لعبت سشهرة
أاول أامسس اÿميسس Ãدينة سشوسشة التونسشية
بنتيجة ( ‘ )2/2إاطار الÎبصس التحضشÒي
ال- -ذي Œري- -ه ال -ف -ري -ق Úم -ن -ذ أاسش -ب -وعÚ
ب -ت -ونسس –سش -ب ً-ا ل -ل -م -وسش -م ا÷دي-د ح-يث
إاسش -ت -غ Ó-ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي ل-لشش-ب-ي-ب-ة ت-واج-د
تششكيلة ع Úالفوارة بع ÚاŸكان وبرمج
ه-ذه اŸواج-ه-ة ال-ودي-ة ال-ت-ي ك-انت ف-رصش-ة
ل -ل -ت -ق -ن-ي ال-ف-رنسش-ي آا’ن م-يشش-ال Ÿع-ا÷ة
النقائصس التي تعا Êمنها التششكيلة على
مسشتوى اÿطوط الثÓثة و“ك ÚالÓعبÚ
من ضشمان ا÷اهزية الÓزمة قبل إانطÓق
اŸنافسشة الرسشمية ‘  8سشبتم ÈاŸقبل،
وهي اŸواجهة الرابعة التي ينششطها رفاق
الوافد ا÷ديد نياطي خÓل هذا الÎبصس
بعد أان فازوا أامام كل من الفريق الثاÊ
◊مام سشوسشة وششبيبة القÒوان وإانهزامهم
أامام النادي الصشفاقسشي قبل أان يتعادلوا ‘
اŸواجهة اأ’خÒة أامام وفاق سشطيف حيث
إاعتمد مدرب الششبيبة ‘ هذه اŸباراة على
ال- -ع- -ن- -اصش -ر ال -ت -ي  ⁄ت -ل -عب أام -ام ال -ن -ادي
الصش -ف -اقسش-ي ح-يث عّ-ب-ر ع-ن إارت-ي-اح-ه م-ن
اŸردود ال -ذي ق -دم -ت -ه ع -ن -اصش -ر ‘ ه -ذه
اŸباراة رغم تأاكيده من جهة أاخرى على
أان اÛموعة  ⁄تبلغ بعد التحضش Òالكامل
الذي يسشمح لها بتسشجيل إانطÓقة قوية ‘
البطولة بدليل أان التششكيلة البجاوية ،تعاÊ
م -ن ب -عضس ال-ن-ق-ائصس ،خ-اصش-ة ف-ي-م-ا ت-ع-ل-ق
باإ’نسشجام بعد أان عرف التعداد تغيÒات
كثÒة ،كما أان عمل كب ’ Òيزال ينتظر
اŸدرب الفرنسشي حتى يتمكن من –قيق
اأ’هداف التي سشيسشعى إاليها خÓل هذا
الÎبصس وأان ي -ك -ون ‘ اŸوع -د ل -ت -ح -ق -ي-ق
النتائج اŸنتظرة ‘ البطولة.
^ ا◊سشن حامة

تكر Ëحارسض الفريق الوطني السشابق سشلقية ›دوب Ãعسشكر

ك - - -رمت ودادي - - -ة ال Ó- - -ع- - -ب Úال- - -دول- - -يÚ
ا÷زائ- - -ريÃ Úدي- - -ن- - -ة اÙم- - -دي- - -ة(و’ي- - -ة
م -عسش -ك -ر)ح-ارسس اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي اأ’سش-ب-ق
سشلقية ›دوب Ãششاركة السشلطات الو’ئية
ووجوه رياضشية.
ومنحت لسشلقية ›دوب خÓل هذا ا◊فل
الذي أاقيم سشهرة يوم اأ’ربعاء الفارط ،مبالغ
مالية من طرف الودادية والسشلطات اÙلية
وجمعيات رياضشية ﬁلية وكذا هدايا ﬂتلفة
‘ مبادرة قال عنها رئيسس الودادية السشيد
علي فرقا Êأانها تأاتي لتذكر الÓعب Úالذين
شش -ارك -وا أا›اد ال -ف-ري-ق ال-وط-ن-ي ‘ ﬂت-ل-ف
اŸراح- - -ل وخ- - -اصش - -ة أاو’ئك ال - -ذي - -ن Áرون
بظروف مادية صشعبة.
وأاضشاف اŸتحدث أان الودادية قامت خÓل
ششهر رمضشان ا÷اري ومثل كل سشنة بتكر3 Ë
’ع -ب Úسش -اب-ق Úه-م إاغ-ي-ل-ي ع-ب-د ال-ق-ادر م-ن
العفرون بالبليدة الذي فاز باŸيدالية الذهبية

‘ أالعاب البحر اŸتوسشط سشنة  1975ودوادي
بشش Òمن ششلغوم العيد بو’ية ميلة ثم سشلقية
›دوب بو’ية معسشكر.
ك- -م- -ا ك- -رمت ›م -وع -ة م -ن ال Ó-ع -ب‘ Ú
الوسشط والغرب فيما ينتظر أان تكرم ›موعة
من ’عبي و’يات ششرق البÓد ‘ نهاية ششهر
سشبتم ÈاŸقبل.
Óشش -ارة ,حضش -ر ح -ف -ل ال -ت -ك-ر’ Ëع-ب-ون
ل -إ
دوليون سشابقون أامثال ÿضشر بلومي وفضشيل
م -غ -اري-ة وأاعضش-اء م-ن ف-ري-ق ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
ال -وط -ن -ي ل -ك -رة ال -ق -دم وع-ل-ى رأاسش-ه-م رئ-يسس
مؤوسشسشة هذا الفريق التاريخي السشيد سشعيد
عمارة.
يذكر أان السشيد سشلقية ›دوب البالغ من
ال-ع-م-ر  58سش- -ن -ة ل -عب ‘ ف -ئ -ة اأ’شش -ب -ال ث -م
اأ’واسشط واأ’كابر للفريق الوطني وقد إاعتزل
ال- -ل -عب ‘  1981م-ع ف-ري-ق-ه اأ’صش-ل-ي سش-ري-ع
اÙمدية بو’ية معسشكر( .وأا)

www.el-massa.com
info@el-massa.com
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مولودية أ÷زأئر

األنصشار يششكون اŸسشÒين لبÓت ÒوالÓعبون يطالبون برحيل ليفيغ
لنصشارعلى
لنÎنت ،ع-ل-ى إأق-دأم ÷ن-ة أ أ
كشش-ف م-وق-ع أنصش-ار م-ول-ودي-ة أ÷زأئ-ر ع-ل-ى أ أ
ل–ادي-ة أل-دول-ي-ة ل-ك-رة أل-ق-دم (أل-ف-ي-ف-ا) ،من أجل ألتدخل ‘ قضشية أŸولودية
م-رأسش-ل-ة أ إ
وأŸششاكل ألتي تتخبط فيها ،وحسشب هذأ أŸوقع دأئمًا ،فقد سشاهم ‘ كتابة هذه ألرسشالة
لنصشار وبعضض أÙب Úللفريق من رجال قانون،
أŸوجهة إأ ¤هيئة بÓت ،Òأعضشاء من ÷نة أ أ
لقتصشادية للنادي،
ح-يث تضش-م-نت أل-رسش-ال-ة ،وث-ائ-ق رسش-م-ي-ة ع-ن ألتقرير أŸا‹ وأ◊الة أ إ
لضشافة إأ ¤تقرير ﬁافظ أ◊سشابات،ألذي حسشب ذأت أŸوقع دأئما ،يؤوكد وجود تÓعبات
با إ
لنصشار ألتي ثارت منذ مدة ضشد مسشÒي ألفريقŒ ⁄ ،د من حل
‘ تسشي Òألعميد ،فلجنة أ أ
لعتبار‘ ،
آأخر سشوى أللجوء للهيئة ألكروية ألعاŸية ،وهي تأامل ‘ أن تأاخذ مطالبها بع Úأ إ
وقت ترى فيه هذه أللجنة بأان أمور ألنادي ل تسش Òوفقًا لطموحاتها...
@ طارق/ب

كما اجتمعت ÷نة ا’أنصشار ،سشهرة يوم
ا’أربعاء اŸاضشي ،باŸرششح لرئاسشة النادي
ال -ه -اوي و‡ث-ل شش-رك-ة سش-ون-اط-راك ،ع-م-ار
براهمية ،للحصشول على معلومات اأخرى
ب -خصش -وصس ع -ودة ه -ذه الشش -رك -ة اإ ¤تسش-يÒ
النادي العاصشمي ،وقد اإقتنع ا’أنصشار Ãا
ق -ال -ه ل -ه -م ه -ذا ا’أخ ،Òخ -اصش -ة واأن-ه ب-ع-د
العودة اإ ¤النادي الهاوي ،سشتسشاهم هذه
الشش -رك -ة ال-بÎول-ي-ة ‘ م-وؤسشسش-ة اŸول-ودي-ة،
بضشخ  40مليار سشنتيم لتسشي Òالـ 13فرع ‘
النادي ،كما سشتقوم بعد ذلك Ãسشح كل ديون
الششركة ‘ وقت ’حق ،كل هذه التطمينات،
جعلت ÷نة ا’أنصشار تخرج راضشية من هذا
ا’إجتماع ،خاصشة واأنها ’زالت قلقة على
مصش Òف- -ري- -ق- -ه- -ا ال -ذي ي -ع -ا Êم -ن ت -راك -م
الديون.
و‘ نفسس السشياق ’ ،زال بعضس الÓعبÚ
وك -ذلك اأعضش -اء ال -ط -اق -م ال -ف -ن-ي وال-ط-ب-ي
ل-ل-م-ول-ودي-ة ،ي-دي-ن-ون Ãسش-ت-ح-ق-اتهم اŸالية
العالقة ،وحسشب مصشدر اأكيد من داخل بيت
ال -ع -م -ي -د ،ف -ق -د –صش -ل ه -وؤ’ء ع -ل -ى راتب
ششهرين فقط،منذ مدة طويلة ،ورغم اإقدام
غريب على تسشوية بعضس اıلفات اإ’ اأن
مصشدرنا يضشيف باأن الÓعب Úالقدامى غÒ
راضش Úعلى هذه الوضشعية حيث  ⁄يتلقوا

ب- -ع -د روات -ب -ه -م ‘ ،ح Úحصش -ل ال Ó-ع -ب -ون
ا÷دد ع -ل -ى تسش-ب-ي-ق-ات ،م-ن اأج-ل ا’إمضش-اء
للعميد ،مصشدرنا يضشيف باأنه اإن  ⁄يقدم
غريب على تسشوية كل اŸسشتحقات ‘ اأقرب
وقت ،فاإن الوضشع سشينفجر ،سشيما ‘ الوقت
الذي طالب فيه بعضس الÓعب Úمن هذا
اŸسش ،Òب-رح-ي-ل اŸدرب ال-ف-رنسش-ي ل-ي-ف-يغ،
بحجة اأنه اأفقدهم ا◊ماسس ‘ التدريبات،
بسش- -بب صش -رام -ت -ه اŸف -رط -ة حسشب ه -وؤ’ء،
حيث كانت ا’إنتقادات الÓذعة التي وجهها
ل-ه-م اŸدرب ال-ف-رنسش-ي ب-ع-د م-ب-اراة ب-ارادو
القطرة التي اأفاضشت الكاأسس ،ومن اŸنتظر
اأن Œت -م -ع ا’إدارة ب -اŸدرب ل -ي -ف-ي-غ ق-ري-بً-ا
للحديث عن هذا اŸوضشوع ،خاصشة واأن هذا
ا’أخ ⁄ Òيعد يلقى ا’إجماع لدى الÓعب،Ú
بعد الذي حصشل له مع ا◊ارسس ششاوششي
واإن-قÓ-ب ا’أنصش-ار ضش-ده ،ف-خ-ط-ة ال-ت-خلصس
من هذا اŸدرب بداأت ‘ بولونيا ،حسشب ما
اأششارت اإليه بعضس التقارير.
اأي- -ام ل- -ي- -ف- -ي- -غ اأصش- -ب -حت م -ع -دودة ‘
اŸول- -ودي- -ة رغ- -م اأن- -ه  ⁄ي- -ب- -داأ ب- -ع- -د ل -عب
اللقاءات الرسشمية’ ،أن غريب من ا’أكيد اأنه
سشÒضش- -خ Ÿط- -الب ’ع- -ب- -ي- -ه ،واإ’ ف- -اإن- -ه -م
سش-ي-ط-ال-ب-ون-ه ب-تسش-وي-ة ك-ام-ل مسش-ت-ح-ق-ات-هم،
وهذا ما سشيجعل منسشق الفرع ‘ حرج كب.Ò

مولودية وهرأن

””ا◊مراوة”” واجهوا أامسض ودياً ‚م بني خالد التونسشي

لعبت تششكيلة مولودية وهران ،سشهرة أامسس
ب -اŸركب ال -ري -اضش -ي ب -رج سش -دري -ة م-ب-اراة ودي-ة
–ضشÒية ضشد فريق ‚م بني خالد الناششط ‘
القسشم الوطني اأ’ول ،عوضس فريق حمام اأ’نف
كما كان مسشطراً من قبل ،وتعد هذه اŸباراة
ق -دمت ب -أارب -ع وعشش -ري -ن سش -اع -ة بسش-بب ضش-ي-قالوقت حسشب الطاقم الفني الوهرا -Êالودية
الثانية التي يجريها الوهرانيون بعد اأ’و ¤التي
ل-ع-ب-وه-ا ال-ثÓ-ث-اء اŸاضش-ي ،وف-ازوا ف-ي-ه-ا ب-ن-فسس
اŸكان على نادي جرجيسس بهدف Úدون مقابل،
وبحسشب اأ’صشداء الواردة من مكان الÎبصس ،فإان
اŸدرب ال -ب -ل -ج-ي-ك-ي ل-وك إاÁاي-ل ،إاك-تشش-ف أاكÌ
إام- -ك- -ان- -ي- -ات ’ع- -ب- -ي- -ه وق- -درات- -ه- -م ال- -ب- -دن -ي -ة
والفنية–،سشبًا لضشبط التششكيلة اأ’سشاسشية التي
سشيخوضس بها منافسشة البطولة الوطنية ،والتي
قال بأانه سشيحددها نهائيًا ‘ الÎبصس القادم
باŸغرب .خاصشة وأان فراغ بعضس مناصشب اللعب،
‘ فريقه ’يزال يؤورقه كثÒاً ،لذلك يكون إانتهز
ف-رصش-ة ال-ل-ق-اء ل-ت-ج-ريب م-زي-د م-ن الÓ-ع-ب‘ Ú
اÿطوط الثÓثةÃ ،ا ‘ ذلك حراسشة اŸرمى
التي قال بششأانها ،بأانه  ⁄يظفر بعد على ا◊ارسس
اأ’سش-اسش-ي ل-ت-ق-ارب مسش-ت-وى وإاسش-ت-ع-داد ا◊راسس
الثÓثة.
ف -ال -رواق اأ’يسش -ر ‘ خ -ط ال -دف -اع ،وم-نصشب
مسشÎج- -ع ال- -ك- -رات ،ودور ق- -لب ال -ه -ج -وم ،ه -ي
اŸناصشب ذات اأ’ولوية لدى التقني البلجيكي،
فبخصشوصس اŸنصشب اأ’ول يكون أاعاد Œريب
ال Ó-عب ك -وري -ب -ة ،ال -ذي ق-ال ع-ن-ه ،ب-أان م-ردوده
السشابق ميزه كمدافع أايسشر ،أاما ‘ دور مسشÎجع
ال - -ك- -رات ،فÓ- -ي- -زال ‘ ب- -حث ع- -ن الÓ- -ع- -بÚ

اŸن-اسش-ب Úال-ل-ذي-ن سش-ت-ن-اط ب-ه-م-ا ه-ذه اŸه-م-ة،
خاصشة بعدما أافصشح عن نيته ‘ اإ’عتماد على
مسشÎجع Úللكرات ‘ مباريات البطولة الوطنية،
واإ’ختيار سشيكون ب ÚالثÓثي براجة ،بن طالب
وداغولو ‘ ،ح Úيبقى بن يطو و يحيى صشالح ‘
حاجة إا ¤مزيد من الوقت والتأاكيد ،حتى ينفرد
أاحدهما Ãنصشب قلب هجوم أاسشاسشي.
إا ¤جانب ذلك ،تتوقع مششاركة اŸدافع زيدان
الذي حرم من اللعب ‘ اŸقابلة الودية اأ’و¤
ضش -د ج -رج-يسس ،وإاك-ت-ف-ى ب-ال-ركضس ع-ل-ى ح-واف
اŸي -دان بسش -بب إال -ت -ح -اق -ه اŸت -أاخ -ر ب -زم Ó-ئ -ه
اÎŸبصشÃ Úدينة نابل التونسشية ،و’ يسشتبعد أان
ي -ؤوك -د إاب -ن م -دي -ن -ة غ -ل -ي -زان ع-ن ع-ل-و ك-ع-ب-ه ‘
ﬁورالدفاع ،كما ب Úعن ذلك ‘ اŸباراتÚ
اأ’ولت Úاللت Úضشد إا–اد الرمششي وهÓل سشيق،
أام -ا زم -ي -ل -ه ل -ع -ي -اط -ي ال -ذي أاصش-يب ‘ ا◊صش-ة
التدريبية أ’ول أامسس ،فيكون إانضشم للتششكيلة ‘
لقاء أامسس بعد تعافيه من اإ’صشابة حسشب الطاقم
ال -ط -ب -ي ،ال -ذي ب -ت-اب-ع ب-دق-ة ح-ال-ة ك-ل ’عب ‘
ال-تشش-ك-ي-ل-ة ،أام-ا ال-ب-ورك-ي-ن-اب-ي صش-ايدو سشاوندانغو
فضشيع مباراة ‚م بني خالد ،ونسشبة معتÈة من
–ضش Òما قبل اŸنافسشة ،بسشبب مششكل التأاششÒة
الذي حرمه من التواجد ‘ تربصس تونسس.
من جانب آاخر ،أاكد يوسشف جباري رئيسس
الفريق أانه تخلى نهائيًا عن فكرة جلب اŸهاجم
داود بوعبد الله ،ويكون جباري تعرضس لضشغوط
كبÒة من اأ’نصشار ،ومنسشقهم فضشيل سشا ⁄الذين
رفضشوا رفضشًا قاطعًا عودة داود بحجة أانه لن
يقدم أاي إاضشافة لتقدمه ‘ السشن.
^ سشعيد.م

بعد إأنصشافه من طرف أÙكمة ألرياضشية

أاوŸبيك وادى الفضشة رسشميًا فى قسشم ماب Úالرابطات اŸوسشم اŸقبل

أاصش -درت اÙك -م -ة ال -ري-اضش-ي-ة ب-ال-ع-اصش-م-ة
ح -ك -م ً-ا ي -قضش -ى بصش -ع -ود ف-ري-ق أاوŸب-يك وادى
الفضشة إا ¤قسشم ماب Úالرابطات بعد اŸلف
اŸقدم لهذه الهيئة من أاجل إانصشافها والذى
يتضشمن وثائق تثبت أاحقية الفريق فى الصشعود
إا ¤قسش- -م م- -اب Úال- -راب- -ط- -ات ,اŸل -ف وحسشب
مصشادر موثوقة فإان اإ’حÎازات التي قدمتها
إادارة ال -ن -ادى إا ¤اÙك-م-ة ال-ري-اضش-ي-ة شش-م-لت
بعضس ’عبى ا–اد موزاية بعد طول إانتظار
عقب رفع هذا اŸلف إا ¤رابطة البليدة لكرة
القدم ثم على مسشتوى ÷نة الطعون إا’ أانها ⁄
تتلق أاية إاجابة أاو رد من هذه اأ’طراف و ⁄يكن
أامام إادارة أاوŸبيك وادى الفضشة إا’ رفع وإايداع

اŸلف على مسشتوى اÙكمة الرياضشية تضشيف
ذات اŸصش- -ادر أان ه- -ذه اأ’خÒة وب- -ع -د دراسش -ة
اŸلف اŸقدم من طرف إادارة النادى أاقرت
بأاحقية أاوŸبيك وادى الفضشة فى الصشعود إا¤
قسشم ماب Úالرابطات بدل ا–اد موزاية الذى
أاع -ل -ن ف -ى السش -اب-ق الصش-اع-د ا÷دي-د إا ¤قسش-م
ماب Úالرابطات للموسشم اŸقبل على أان يقدم
ك -اسس ال -ت-ت-وي-ج ف-ى ح-ف-ل سش-ي-ق-ام خÓ-ل اأ’ي-ام
القليلة اŸقبلة على أارضشية ملعب د’ ¤ا◊بيب
بوادى الفضشة ,هذا ويعد فريق أاوŸبيك وادى
الفضشة الفريق الثا Êالذي يصشعد إا ¤قسشم ما
ب Úالرابطات بعد ششباب سشنجاسس الذى صشعد
اŸوسشم اŸاضشى.
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ل· اŸت-ح-دة
ط-ال-بت ا أ
ا◊كومة الفلبينية بإاصصدار
ق- -ان- -ون يسص- -م- -ح ب- -ت -وزي -ع
وسصائل منع ا◊مل ›انا،
ح- -يث ت- -ق- -ول اŸنّ- -ظ- -م- -ة
ال - -دول - -ي - -ة؛ إاّن ال- -ق- -ان- -ون
سصيسصاهم ‘ تقليل معدل
ال -وف -ي -ات ‘ ال-بÓ-د ال-ت-ي
ت -ع -ا Êأاح-د أاك Èم-ع-دلت
الوفيات خÓل الولدة ‘
ج -ن -وب شص -رق -ي آاسص-ي-ا‘ ،
لث - -ن- -اء ،ت- -ع- -ارضص
ه - -ذه ا أ
ال -ك -ن -يسص -ة ال -ك -اث -ول -ي-ك-ي-ة
إاصص - -دار ه - -ذا ال - -ق - -ان- -ون
لفسص -اد
وت -ع -تÈه وسص -ي -ل -ة إ
الشصعب الفلبيني والتÓعب
ب- -أاخÓ- -ق- -ي -ات -ه ،ح -يث ي -ق -وم ال -ك -ه -ن -ة ب -ق -ي -ادة
الحتجاجات السصتباقية على إاصصدار القانون.
وشص-ه-دت ال-ع-اصص-م-ة ال-ف-ل-ب-ي-ن-ية ماني Óالسصبت
للف
اŸاضصي ،مظاهرة شصارك فيها عشصرات ا آ
بقيادة أاحد قسصاوسصة الكنيسصة Ÿطالبة ا◊كومة
بعدم دعم القانون ،حيث يدين أاك Ìمن  %8٠من
سصكان البÓد باŸذهب الكاثوليكي.
م-ن ج-ان-ب-ه ،أاع-ل-ن ال-رئ-يسص ال-ف-ل-ب-ي-ني بينيغنو
لسصر
اكينو دعمه للقانون ،مؤوّكدا أانه سصيسصاعد ا أ
ال -ت -ي ت -ري -د الك -ت -ف -اء ب-ط-ف-ل Úف-ق-ط ،وتسص-ع-ى
ا◊ك -وم -ة ال-ف-ل-ب-ي-ن-ي-ة إا ¤خ-فضص م-ع-دل وف-ي-ات
لم-ه-ات بشص-ك-ل ج-ذري وإان-ق-اذ ب-رن-ام-ج ت-ن-ظيم
اأ
لسص -رة ال -ق -وم -ي ال-ذي ب-اء ب-ال-فشص-ل ،وذلك ع-ن
اأ
ط -ري -ق ضص-خ  ١٢م-ل-ي-ون دولر أام-ري-ك-ي ل-ت-وفÒ

وسصائل منع ا◊مل ‘ عام  ،٢٠١٢وقد أاعلنت
لم-وال
وزارة الصص -ح -ة أاّن -ه -ا سص -تسص -ت -خ-دم ه-ذه ا أ
لسصرة وتوزيعها
لسصاسصية لتنظيم ا أ
لشصراء اللوازم ا أ
على نطاق واسصع ‘ اŸراكز الجتماعية التي
تعا Êنقصصا كبÒا ‘ التمويل ‘ جميع أانحاء
البÓد.
وجاء هذا القرار مثÒاً للجدل ،حيث اعÎف
لسصرة بأاّن
مسصؤوولو الصصحة العامة ودعاة تنظيم ا أ
اŸسص- -ؤوول ÚاÙل- -ي Úق- -د ل ي- -نّ- -ف- -ذوا ال -ق -رار
اŸذكور ،خوفًا من إاغضصاب الكنيسصة أاو خسصارة
اأصصوات مؤويدي الكنيسصة الكاثوليكية ،ويفÎضص
لم -وال الÓ-زم-ة ل-ل-م-ب-ادرة
اأن ت -وف -ر ا◊ك -وم -ة ا أ
لسص -رة م -ن ﬂصصصص -ات
ا÷دي- -دة ،ل- -ت- -ن- -ظ -ي -م ا أ
اŸوازن -ة ال -ع-ام-ة ل-ع-ام  ،٢٠١٢وال -ت -ي ت -ب-ل-غ 99٠

سشكان اليونان نقصشوا مليوناً ‘  10سشنوات
لحصصاء الوطنية اليونانية أاّن عدد سصكان اليونان تناقصص ‘ السصنوات
أاشصارت وكالة ا إ
لحصصاء أاجرته ب Úيومي  ١٠و٢4
العشصر اŸاضصية Ãقدار مليون شصخصص ،وذلك وفقًا إ
لّول من الشصهر
ماي  ،٢٠١١ونشصرت نتائجه ‘ موقعها على الشصبكة العنكبوتية ‘ ا أ
ا÷اري ،وقالت الوكالة إاّن عدد اليوناني Úبلغ تسصعة مÓي Úو 9٠3آالف و ٢68مواطنًا،
لجانب ‘
لناث  ‘ 5٠.8اŸائة ،بينما يقدر عدد ا أ
يشصّكل الذكور  ‘ 49.٢اŸائة وا إ
البÓد بنحو  ١.3مليون.
وكان آاخر إاحصصاء أاجرته السصلطات اليونانية عام  ٢٠٠١قد أاشصار إا ¤أاّن سصكان اليونان
اŸقيم Úبشصكل شصرعي يبلغون عشصرة مÓي Úو 964أالفا وعشصرين شصخصصًا‡ ،ا أادى
حينذاك إا ¤شصعور عام بالرتياح ،ح Úتخطى السصكان ا◊اجز النفسصي لعشصرة مÓيÚ
” طرح نسصبة
الذي سصعت اليونان إاŒ ¤اوزه ‘ العقود اŸاضصية .وتقول الدراسصة إانه لو َ
لجانب الذين  ⁄يكونوا موجودين ‘ اليونان عام  ،٢٠٠١لتّم التوصصل إا ¤نتيجة خسصارة
اأ
اليونان مليونًا من مواطنيها بفعل الهجرة والتناقصص الطبيعي.
لك Èالتي تتعّرضص لها اليونان بعد
واعت Èمراقبون أاّن هذه اÿسصارة السصكانية هي ا أ
لهلية اليونانية التي تلتها ،مقدرين أان اليونانيÚ
ا◊رب العاŸية الثانية وا◊رب ا أ
سص -يصص -ل -ون ن-ه-اي-ة ال-ع-ق-د ا◊ا‹ إا ¤ث-م-ان-ي-ة مÓ-ي ،Úوه-و ال-رق-م ال-ذي ك-ان-وا ع-ل-ي-ه ‘
سصبعينيات القرن اŸاضصي.
لحصصائي Úيعود إا ¤عوامل عدة،
لحصصاء أاوضصحت أاّن الختÓف ب Úنتائج ا إ
وكالة ا إ
لخÒة ،هجرة
مثل :اŸعدل السصلبي للولدات والوفيات ب Úاليوناني ‘ Úالسصنوات ا أ
اليوناني Úإا ¤اÿارج وتكرار تسصجيل بعضص ا◊الت ‘ إاحصصاء  ٢٠٠١بسصبب عدم وجود
اآلية للتحقق حينها ،أاو تسصجيل أاجانب بطريق اÿطأا ،أاو تزايد حالت التهرب من
لخ.Ò
لحصصاء ا أ
اإ
لخ Òل Áكن
لحصصاء ا أ
للكÎو ،Êأان نتائج ا إ
وأاوضصحت الوكالة ‘ جوابها ع ÈالÈيد ا إ
مقارنتها بنتائج إاحصصاء “ ٢٠٠١امًا ،وذلك لÓختÓف ا÷ذري ‘ طريقة إاجراء كل
منهما وتطور وسصائل مراقبة دقة اŸعطيات.

أاسشطول من السشيارات الفخمة
لسشتقبال كلب!
قام ثري صصيني Áلك
م -زرع -ة ك Ó-ب م-ن ن-وع
«م -اسص -ت -ي -ف» ‘ إاح-دى
اŸدن ال -واق -ع -ة شص -م-ال
الصص ،Úبإانفاق  3مÓيÚ
ين صصيني ،أاي ما يعادل
 45٠أال - -ف دولر ،م - -ن
اأج - -ل شص - -راء ك- -لب م- -ن
الفصصيلة السصابق ذكرها،
وقد قام هذا الشصخصص
ب- - -إارسص - -ال  ٢٠سصيارة
فخمة تتضصمن أانواع «بورشص ـ مرسصيدسص ـ بي ام دابليو ـ
” تزيينها جميعا بوشصاح أاحمر
وشصاحنات من نوع هامر»ّ ،
جاد أاحمر
لنقل الكلب من اŸطار ،با إ
لضصافة إا ¤فرشص سص ّ
ليسص Òعليه الكلب!.
ويقول الÌي؛ «إاّن الكلب من دماء صصافية ونبيلة» وهذا سصّر
اŸبلغ الضصخم الذي دفعه مقابل الكلب ،وقد جذب السصتقبال
لعÓم الصصينية لتغطية ا◊دث.
اŸلكي للكلب وسصائل ا إ

مليون دولر.
وي -ق -ول مسص -ؤوول -و الصص -ح-ة إاّن
تلك اÿطوة تهدف إا ¤خفضص
لم -ه -ات ال -ذي
م -ع -دل وف -ي -ات ا أ
ارتفع من  ١6٢٠حالة وفاة لكّل
مليون ولدة إا ٢٢١٠ ¤حالة وفاة
العام اŸاضصي ،أاي بزيادة ،%35
وف -ق -ا ل -ل -دراسص -ة ال -ت -ي أاع -دت-ه-ا
ا◊كومة.
وذك- -ر مسص- -ؤوول -و الصص -ح -ة أاّن -ه
ب-ت-لك ال-وتÒة ،سص-ت-خ-ف-ق ال-ف-لبÚ
لرجح ‘ –قيق الهدف
على ا أ
 ·ÓاŸتحدة
Óلفية ل أ
ل‰ائي ل أ
اإ
القائم على خفضص معدل وفيات
لم -ه-ات ل-ع-ام  ١99٠ب-نسص-بة 75
اأ
باŸائة بحلول عام  ،٢٠١5و“ت
ل‚ابية  -الذي
مناقشصة مشصروع قانون الصصحة ا إ
يشص -م -ل ت -خصص -يصص أام -وال ل-وسص-ائ-ل م-ن-ع ا◊م-ل
لط-ف-ال اŸدارسص
وت -ق -د Ëال -ث -ق -اف-ة ا÷نسص-ي-ة أ
البتدائية -بصصورة لذعة ‘ الŸÈان الفلبيني
مرات عدة ،خÓل العام ÚاŸاضصي ،Úلكن دون
نية معلنة للموافقة عليه ‘ وقت قريب.
و‘ ع - - -ام  ،٢٠٠5ق- -دمت ا÷ه- -ات اŸان -ح -ة
للفلب Úما يزيد عن  4مÓي Úدولر لدعم وسصائل
م -ن-ع ا◊م-ل ،ح-يث أاسص-ه-مت ال-ولي-ات اŸت-ح-دة
لم -ري -ك -ي -ة ب-ج-زء ك-ب Òم-ن ه-ذا اŸب-ل-غ ،وف-قً-ا
اأ
ل‚ابية للقطاع اÿاصص
لتحالف لوازم الصصحة ا إ
وال-ع-ام ال-ذي ي-ق-وم ب-ت-ت-ب-ع شص-ح-ن-ات مسص-ت-لزمات
الصصحة الإ‚ابية.
^ بي بي سصي

سشعودي يششكو الششياطÚ
إا ..¤الششرطة!

تقّدم مواطن سصعودي ببÓغ رسصمي إا ¤الشصرطة يّتهم فيه
«الشصياطÃ »Úحاولة إاحراق سصيارته ومنزله ،ونقلت تقارير
صصحفية عن علي اÙياوي من قرية «تلعة نزا» ،قرب جبل
رضصوى غرب اŸملكة ،أاّنه حاول عّدة مرات منع «الشصياطÚ
وا÷ن من العتداء على ‡تلكاته».
وأاشصار إا ¤أاّنه «أاخلى منزله وانتقل إا ¤منزل ابنه اÛاور،
إاّل أاّن «الشصياط Úأاو ا÷ن» واصصلت تهديداتها له ،وذلك من
خÓل إالقاء ا◊جارة على منزله ،وإاشصعال النÒان ‘ بعضص
أاجزاء اŸنزل وبالقرب من سصيارته اّ ıصصصصة لنقل اŸياه،
إاضص -اف -ة إا ¤رشص زيت ال -ط -ع -ام اŸوج -ود ‘ اŸط -ب -خ ع-ل-ى
ا÷دران ،وغ Òذلك من التهديدات.
” بالفعل إاعداد
وŒاوبت الشصرطة مع بÓغ اÙياوي ،و ّ
لمر باŸعروف والنهي
ﬁضصر ،وإايصصال الشصكوى إا ¤هيئة ا أ
عن اŸنكر ،بناء على طلبه.

www.el-massa.com
info@el-massa.com
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اŸزاح أافضشل بهار للرومانسشية
وجدت دراسصة جديدة أاّن
بعضص اŸزاح والسصخافة قد
يسصاعد ‘ ‚اح التوّدد ‘
ال -ع Ó-ق -ات ال-بشص-ري-ة ،وذك-ر
م- -وق- -ع «ه- -لث داي ن- -ي- -وز»
لمÒك- -ي أاّن ال -ب -اح -ث‘ Ú
اأ
جامعة «بنسصلفانيا» وجدوا
أاّن ال- - -بشص - -ر ع - -ل - -ى ع - -كسص
لخ- - -رى،
ال - - -ث - - -دي - - -ي - - -ات ا أ
يحافظون على روح اŸزاح
مع بعضصهم خÓل سصعيهم للفت نظر حبيب ﬁتمل ،وأاشصاروا إا ¤أاّن
اإدخال اŸزاح ‘ طقوسص اŸغازلة قد يكون متجذراً ‘ عملية تطّور
البشصر.
لشصخاصص الذين يسصتخدمون اŸزاح أاك Ìقد يظهرون
ولفتوا إا ¤أاّن ا أ
Ãي -زات إاي -ج-اب-ي-ة ل-ل-ح-ب-يب اÙت-م-ل ،وق-ال ال-ب-احث غ-اري شص-يك؛ إاّن
«ال-بشص-ر وح-ي-وان-ات أاخ-رى ي-ظ-ه-ر ت-نّ-وعً-ا ‘ اŸؤوّشص-رات ع-ل-ى ق-ي-م-ت-ه-م
كأازواج» ،وأاشصار إا ¤أاّن الرجال قد يجذبون النسصاء ع Èإاظهار سصياراتهم
ب-اه-ظ-ة ال-ث-م-ن وث-ي-اب-ه-م ،وك-ذلك ف-إاّن «اŸزاح ع-ن-د ال-ذك-ور ق-د ي-ؤوّشصر
Óن -اث ب -أاّن -ه -م غ Òع -دوان -ي Úوأاق -ل اح-ت-م-اًل ب-أان ي-أاذون-ه-ن أاو ي-أاذوا
ل -إ
اأولدهن» ،وقال؛ إاّن مزاح اŸرأاة قد يؤوشصر إا ¤شصبابها وخصصوبتها.
وقد شصملت الدراسصة طÓبًا جامعيÚ؛ بينهم  ١64ذكراً و 89أانثى ‘
عمر ما ب ١8 Úو ٢6عامًا ،وطلب منهم تقييم  ١6ميزة ‡كنة قد
يرغبون بها ‘ الزوج اÙتمل ،من بينها «اŸزاح»« ،روح اŸرح» و«حب
اللهو» ،وقد احتلت ميزة «روح اŸرح» ثا Êأاهم ميزة عند الرجال
بالنسصبة للنسصاء ،أاّما الرجال فبدوا أاك Ìسصعيًا نحو زوجة «أاك Ìجاذبية
بدنية» و«صصحة» ،وتتمّتع بصصحة وراثية سصليمة ،وقال الباحثون؛ إانّ هذه
اŸزايا تؤوشصر جميعها إا ¤خصصوبة اŸرأاة.

«ميتم» لوحيد القرن ‘ جنوب إافريقيا

ف -ت -ح أاّول م -ي -ت -م ◊ي -وان-ات
وحيد القرن أابوابه ‘ جنوب
إافريقيا ،على أامل أان يسصتقبل
صصغار هذه ا◊يوانات ويعيدها
إا ¤ا◊ياة الÈية ،بعدما وقعت
أام -ه -ات -ه -ا ضص-ح-ي-ة الصص-ي-د غÒ
الشص-رع-ي ،وأاّول ي-ت-ي-م اسص-ت-ق-ب-له
م- -ي- -ت- -م «إان -ت -اب -ي -ن -ي سص -اف -اري
ك-ونسص-ف-رنسص-ي» ق-رب موكوباÊ
(الشصمال) هو ‘ شصهره الرابع،
 ⁄يطلق عليه اسصم بعد ،لكن مÓمح شصخصصيته بدأات تتجلى.
لمريكية أالنا راسصل التي تعتني مع ثÓثة أاشصخاصص آاخرين
وقالت الطالبة ا أ
بالصصغ Òالذي يزن  ١٠٠كيلوغرام؛ «يحاول أان يلمسص شصعرنا ووجوهنا وشصفاهنا
لماكن اÙظورة عليه».
وأان يدخل كّل ا أ
وت- -ن- -درج ه- -ذه اŸب -ادرة ،وف -ق ً-ا Ÿا أاشص -رت صص -ح -ي -ف -ة «ا◊ي -اة» ‘ ،إاط -ار
اÙاولت اŸت -ع -ددة ال -ت -ي أاج -ريت ل -وضص -ع ح ّ-د ل-لصص-ي-د غ Òالشص-رع-ي ال-ذي
يسصتهدف حيوانات وحيد القرن ،بسصبب قرونها التي تباع ‘ السصوق السصوداء
لسصيوي التقليدي ،ومنذ بداية العام ،اصصطيد نحو  3٠٠حيوان من هذه
للطب ا آ
الثدييات ‘ جنوب إافريقيا ،مقابل  448حيواناً ‘ العام .٢٠١١
وق -الت اŸت-خّصص-صص-ة ك-ارن ت-ران-دل-ر اŸك-ل-ف-ة ب-رف-اه ا◊ي-وان-ات ‘ اŸي-ت-م،
واŸلقبة بـ «ماما راينو» ،بعدما ربت أاك Ìمن  ٢٠٠حيوان من هذه الفصصيلة؛
لمهات ضصحية الصصيد
Óسصف ،يصصبح الكث Òمن الصصغار يتامى ،بعدما تقع ا أ
«ل أ
غ Òالشصرعي ،وقد أادركنا ا◊اجة إا ¤تقد Ëعناية متخ ّصصصصة».

الفيلة تغسشل السشيارات بولية أاورغن األمريكية

قامت إادارة حديقة للحيوانات ‘ ولية
لم -ري -ك -ي -ة ،ب -ف -ت -ح ب -اب غسص -ي-ل
أاورغ -ن ا أ
لف-ي-ال م-ق-اب-ل ٢٠
السص-ي-ارات ع-ن ط-ري-ق ا أ
دولراً أامريكيًا لكّل سصيارة ،وذلك لزيادة
دخل ا◊ديقة بعد أازمة مالية “ر بها،
لنباء» سصعادة اŸدير التنفيذي
وذكرت «ا أ
ل- -ل- -ح- -دي- -ق- -ة ،ب- -ع -د أان زادت نسص -ب -ة زوار
ا◊ديقة Ÿشصاهدة هذا الغسصيل الغريب
ع -ن ط -ري -ق ف-ي-ل Úم-ن ا◊دي-ق-ة «ت-ي-ك-ي»
و«جورج» يقّدمان الÎفيه لزبائن ا◊ديقة برشص اŸاء على السصيارة ،وحتى
اسصتخدام خراطيمهم لفرك السصيارة عن طريق إاسصفنج وبعضص اÓŸبسص.

الببغاء يتمتع بذكاء طفل ‘ الثالثة

كشصفت دراسصة علمية جديدة أاّن أاحد أانواع طيور الببغاء يدرك جيداً العÓقة ب Úاألمور ومسصّبباتها اسصتنادا إا ¤تفك Òمنطقي
يشصبه تفك Òطفل ‘ الثالثة من عمره ،وÃا يعادل مسصتوى التفك Òالذي كان يعتقد أاّنه ل يوجد سصوى عند سصÓلت القردة العليا.
وقال فريق الدراسصة– ،ت إاشصراف كريسصتيان شصلوجل من جامعة جوتنجن األŸانية ،ويوديت شصميت من جامعة فيينا ‘ ،دراسصة
ُنشصرت ‘ ›لة «بروسصيد‚ز»؛ إاّن الببغاء الرمادي يدرك العÓقة ب Úالسصبب واŸسصّبب جيداً ،كما يفهمها طفل ‘ سصن الثالثة،
ÓكادÁية اŸلكية للعلوم ‘ بريطانيا أاّن الدراسصة كانت تتضصّمن تخي Òالببغاوات ب Úكأاسص Úغ ÒشصفافتÚ
وذكرت اÛلة التابعة ل أ
من البÓسصتيك؛ إاحداهما فارغة واألخرى ‡لوءة بثمار البندق ،ثّم يتّم هّز الكأاسص التي –توي على الطعام إلصصدار صصوت حركة
حّبات البندق داخلها لكتشصاف رّد فعل الببغاء ،وتعّمد الباحثون خÓل ثÓث مراحل من التجربة هّز الكوب اŸملوءة أاوًل ،ثم الكوب
الفارغ.
وللتأاّكد من صصحة النتائج ،رفع الباحثون الكأاسص Úدون هّزهما ،فاختارت الطيور خÓل التجارب الثÓث الكوب اŸملوء بعدد
مرات أاك Èمن اختيار الكأاسص الفارغة ،كما لحظ الباحثون أاّن الطيور وقعت أايضصًا على الختيار الصصحيح عندما اكتفوا بهّز الكأاسص
الفارغة التي ل يصصدر عنها صصوت –tرك الطعام ،واسصتنتجوا “ّتع هذه الطيور بقدرة جيدة على التفك ÒاŸعّقد.وأاوضصح الباحثون
أاّنهم اختÈوا إاصصدار صصوت مصصطنع لصصطدام حّبات البندق مع وجود الكأاسص الفارغة ،ولكن ا◊يلة  ⁄تنطل على الببغاوات التي
ّ– ⁄رك سصاكنًا للحصصول على اÙتوى اŸزعوم للكأاسص ،وأاضصاف الباحثون؛ «نعتقد أاّن الببغاوات الرمادية أادركت العÓقة السصببية
ب Úالبندق ،هّز الكأاسص والصصوت الصصادر عنها ،وهو ما  ⁄تكن تسصتطيعه ،وفق معلوماتنا حتى اآلن ،سصوى القردة العليا دون أانواع
أاخرى من القردة والكÓب».

$

جمعية ابن الهيثم تؤؤكد:

عيد إلفطر إŸبارك يوم
إلحد  19أإوت

أاعلنت جمعية ابن الهيثم للعلؤم والفلك
ل-ع Úف-ك-رون ،أان ع-ي-د ال-ف-ط-ر اŸب-ارك
سسيكؤن يؤم الحد  19أاوت ويؤم الثنÚ
 20اوت بالنسسبة للدول التي صسامت يؤم
 21جؤيلية مشسÒة إا ¤أان شسهر رمضسان
سسيكؤن متمما لـ 30يؤما.
وي-ح-دث القÎان ي-ؤم ا÷معة  17اوت
على السساعة  15و 54دقيقة بالتؤقيت
العاŸي وهنا (سسيؤلد قمر شسهر شسؤال).
وأاضس--اف ب--ي--ان ا÷م--ع-ي-ة ال-ذي ت-ل-قت
""اŸسس--اء"" نسس--خ-ة م-ن-ه ان ال-ق-م-ر ي-غ-يب
بالبÓد العربية والسسÓمية قبل غروب
شسمسس يؤم ا÷معة  17اوت ‘ كامل انحاء
اŸدن السسÓ---م--ي--ة وب--اŸدن ال--ع--اŸي--ة،
ليسستحيل رؤوية قمر شسهر شسؤال ‘ يؤم
ولدت--------ه ل ب--------ال--------ع ÚاÛردة ول
ب-ال-ت-لسس-ك-ؤب-ات ،وب-ال-ت-ا‹ فإان القمر ل
يشساهد باي شسكل من الشسكال مسساء 29
رمضسان ‘ هذه الدول التي بدات الصسيام
يؤم  20جؤيلية.
ويكؤن يؤم السسبت  18اوت مؤافقا لـ30
رمضسان ،وبذلك فان عيد الفطر ياتي ‘
هذه الدول حتما يؤم الحد  19اوت ول
Áك--ن ب-اي ح-ال م-ن الح-ؤال ان ي-ك-ؤن
شسهر رمضسان  29يؤما ‘ هذه الدول نظرا
لن ال-ق-م-ر ل-ن ي-ك-ؤن مؤجؤدا ‘ السسماء
◊ظة غروب الشسمسس.
وأاضسافت ان رؤوية هÓل شسهر شسؤال الذي
يكؤن يؤم السسبت  18اوت سسيتم ابتداء
م-ن السس-اع-ة  08و 52دق-يقة بالتؤقيت
العاŸي ،وذلك انطÓقا من وسسط اÙيط
ال--ه--ادي ف--الشس-م-ال ال-غ-رب-ي ل-ل-م-ح-ي-ط
اŸت--ج--م--د ا÷ن--ؤب-ي ،م-رورا ب-اسسÎال-ي-ا
ف--اÙي--ط ال-ه-ن-دي وال-نصس-ف ا÷ن-ؤب-ي
لفريقيا.
¯مخ

بسسبب اسساءتها للرئيسس مرسسي

توقيف بث قناة ""إلفرإع""Ú

أاك-د مصس-در مسس-ؤؤول ب-الشس-رك-ة اŸصسرية
لÓقمار الصسناعية(نايل سسات) ‘ مدينة
لعÓ-م-ي ب-أان-ه ” إاي-ق-اف بث
الن--ت-اج ا إ
فضسائية (الفراع )Úاعتبارا من السساعة
اÿامسسة من مسساء أاول أامسس وإا ¤أاجل
غ Òمسس--م--ى ،وذلك ع-قب صس-دور ق-رار
لعÓ--م-ي-ة ا◊رة ال-ت-اب-ع-ة
اŸن--ط--ق--ة ا إ
ل-ؤزارة السس-ت-ث-م-ار ب-إاي-ق-اف ال-قناة عن
ال-بث .وك-ان ›لسس الشس-ؤري ق-د ت-ق-دم
لرب-ع-اء ب-بÓ-غ ل-ل-ن-ائب العام ضسد
ي-ؤم ا أ
ق-ن-اة ال-ف-راع Úورئ-يسسها بتهمة ""تهديد
السسÓ-م الج-تماعي والؤحدة الؤطنية""
ك-م-ا ق-رر اÛلسس ت-ك-ل-ي-ف السسيد أاسسامة
عبد اŸنعم ﬁمؤد وزير السستثمار الذي
ت--ت--ب-ع ق-ن-اة ال-ف-رع Úل-دائ-رة وزارت-ه
لج-راءات الÓ-زم-ة وال-ت-حقق
ب-ات-خ-اذ ا إ
فيما يقدم من برامج للقناة .
وق---د ه---دد ع---دد م---ن أاعضس---اء ›لسس
الشس-ؤري ب-الع-تصس-ام ب-داخ-ل-ه ‘ ح-ال-ة
ع--دم ات--خ--اذ إاج-راء ق-ان-ؤ Êضس-د ق-ن-اة
الفراع Úومالكها تؤفيق عكاشسة وهؤ من
م--ؤؤي--دي ن--ظ-ام م-ب-ارك اŸط-اح ب-ه إاث-ر
""هجؤمه العنيف"" على الرئيسس مرسسي.
وذك--رت م--ؤاق--ع صس-ح-اف-ي-ة مصس-ري-ة ان
تؤفيق عكاشسة كان قد دعا ‘ برنا›ه
اليؤمي على القناة مسساء الثن ÚاŸاضسي
ال--رئ--يسس م-رسس-ي ا ¤ع-دم اŸشس-ارك-ة ‘
ج-ن-ازة ح-رسس ا◊دود اŸصس-ري Úال-ذين
قتلؤا ‘ سسيناء ،مؤؤكدا ان حياته سستكؤن
م--ه--ددة ‡ا ح--دا ب--انصس--ار م--رسس--ي ا¤
ال-ت-ق-دم ب-بÓ-غ-ات ل-ل-ن-ي-ابة العامة ضسد
ع-ك-اشس-ة ات-ه-م-ت-ه ب-التحريضس على قتل
الرئيسس وقلب نظام ا◊كم.
¯قو

وكالة حماية حقؤق اŸسستهلك األمريكية

فرضض غرإمة على ""غوغل""
لنتهاك إÿصسوصسية

فرضست وكالة حماية حقؤق اŸسستهلك
لم-ري-ك-ي أاك Èغ-رام-ة ت-ف-رضس-ه-ا ع-لى
ا أ
لطÓ--ق ع--ل--ى ﬁرك ال--ب--حث ع--ل--ى
ا إ
النÎنت ""غ--ؤغ--ل"" صس--احب الشس-ع-ب-ي-ة
ال-ك-بÒة ،ح-يث غ-رمت ÷ن-ة ال-ت-ج-ارة
ال–ادي--ة ع--مÓ--ق ال--ت--ك--ن--ؤل--ؤج--ي-ا
لم-ري-كية 50ر 22م--ل-ي-ؤن دولر أاول
ا أ
أامسس ك--رسس--ؤم تسس--ؤي--ة ع--ن ان--ت--ه--اك
خصسؤصسية مسستخدمي النÎنت بعد أان
تعهدت بعدم القيام بذلك.
وقالت وكالة حماية حقؤق اŸسستهلك إان
""غ-ؤغ-ل"" ق-ام ع-ل-ى م-دى ع-دة أاشس-ه-ر ‘
العام اŸاضسي وخÓل عام  2012بتثبيت
م-ل-ف-ات ت-ع-ريف ارتباط وتتبع إاعÓنية
""ك--ؤك--ي--ز"" ع--ل--ى أاج--ه--زة ك--م--ب-ي-ؤت-ر
اŸسس-ت-خ-دم Úم-تصسفحي النÎنت حتى
Áكنها رصسد اŸؤاقع التي يزورونها.
¯وأا
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السسبت  23رمضسان  1433هـ
اŸؤافق  11أاوت  2012م
العدد 4718
الثمن 10:دج
يكتبه اليؤم :عبد الرحمان شسؤيعل

عرفانا Ãا قدماه
‘ خدمة السسينما
ا÷زائرية

إرفعوإ أإيديكم عن إلرياضسة

بلدي ـ ـة سسي ـ ـدي
إﬁم ـ ـد تك ـ ـ ـ ـّرم
إلفنـ ـ ـ ـ ـان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÚ
ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوي ـ ـ ـ ـ ـرإت
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوذرإع

ن-------ظ-------مت ،مسس------اء أاول أامسس
اÿميسس ،ببلدية سسيدي اﬁمد
ب--ا÷زائ--ر ال--ع--اصس--م--ة أامسس--ي-ة
ت--ك--رÁي--ة ع-ل-ى شس-رف ال-ف-ن-انÚ
ال--ق--دي--ري--ن سس-ي-د ع-ل-ي ك-ؤي-رات
وشسافية بؤذراع وسسط حضسؤر كبÒ
لهل السسينما والثقافة با÷زائر.
أ

¯ ق/و

وج--اء ه--ذا ال--ت-ك-ر Ëال-ذي ب-ادر ب-ه اÛلسس
الشسعبي البلدي لبلدية سسيدي اﬁمد عرفانا
وتقديرا لروح العطاء والبداع للفنان Úمنذ
دخ-ؤل-ه-م-ا ع-ا ⁄السس-ي-ن-م-ا وال-ت-م-ثيل ،حيث
ع-رفت السس-ي-ن-م-ا ا÷زائ-ري-ة أاي-ام-هما سسنؤات
ذه-ب-ي-ة خ-ل-د م-ن خÓ-ل-ه-ا ك-ل م-ن سسيد علي
ك-ؤي-رات وشس-اف-ي-ة ب-ؤذراع اسس-ميهما ‘ أاعمال
فنية ترقى إا ¤الحÎافية.
وحضسر التكر Ëرئيسس بلدية سسيدي اﬁمد
وأاعضساء اÛلسس الشسعبي البلدي وكذا العديد
م--ن ال--ؤج--ؤه ال--ف-ن-ي-ة اŸع-روف-ة ‘ السس-اح-ة
ال--ث--ق--اف-ي-ة أام-ث-ال اıرج ع-م-ار ال-عسس-ك-ري
لسسماء
واŸم-ث-ل سس-ع-ي-د ح-ل-م-ي وغÒه-ا من ا أ
التي أابت إال أان تشسارك فرحة هذا التكر.Ë
و” خÓل السسهرة تقد Ëفيلم وثائقي قصسÒ
م--ن إاخ-راج اع-م-ر راب-ي-ة ت-ن-اول م-ن خÓ-ل-ه
اŸسسÒة ال-ف-ن-ي-ة ا◊اف-لة بال‚ازات لنصسف
ق-رن م-ن ال-زم-ن ل-ك Ó-اŸم-ثل Úوذلك بعرضس

لفÓم التي جسسد كل واحد منهما
لقطات من ا أ
أادورا ب--ق--يت راسس--خ--ة ‘ ت--اري--خ السس--ي--ن-م-ا
ا÷زائ---ري--ة ك«لل--ة ع--ي--ن--ي"" ‘ مسس--لسس--ل
""ا◊ري-ق"" Ÿصس-ط-ف-ي بديع اŸقتبسس من رواية
ﬁم--د ديب و«ع--ل-ي"" ‘ ""ال-ع-ف-ي-ؤن وال-عصس-ا""
لح--م-د راشس-دي اŸق-ت-بسس م-ن رواي-ة م-ؤل-ؤد
أ
معمري .كما اعتمد اıرج على شسهادات من
أاه-ل الخ-تصس-اصس ‘ ›ال ال-ف-ن السس-اب-ع م-ن
ﬂرج Úومنتج Úعلى غرار ﬁمد ÿضسر
ح-م-ي-ن-ة وأاح-مد راشسدي وكذا رفاق الفنانÚ
أام--ث-ال اŸم-ث-ل Úف-ؤزي صس-ايشس-ي وحسس-ان ب-ن
زي-راري .وك-م-ا دأابت ع-ل-ي-ه بلدية سسيدي
ﬁم-د ‘ ط-ب-ع-ات-ه-ا السست السسابقة فقد ” ‘
لمسس--ي--ة ال-ت-ك-رÁي-ة ت-ؤشس-ي-ح كÓ-
خ--ت--ام ا أ
لضسافة ا¤
الفنان ÚبÈنؤسس سسيدي اﬁمد با إ
تقدÁهما شسهادات تقديرية عرفانا Ãا قدماه
لع-م-ال
‘ مشس--ؤاره--م--ا ال--ف--ن--ي ا◊اف--ل ب--ا أ
السسينمائية.

وأاع-رب ك-ل م-ن ال-ف-ن-ان سس-ي-د ع-ل-ي ك-ؤيرات
وال-ف-ن-ان-ة شس-اف-ي-ة ب-ؤذراع ع-ن سسعادتهما Ãا
ح-ظ-ي-ا ب-ه م-ن ت-ك-ر ËوعÈا عن أاملهما ‘ أان
يشسمل ذلك كل الفنان Úا÷زائري.Ú
ومن جهته قال رئيسس بلدية سسيدي اﬁمد
السس-ي-د ﬂت-ار ب-ؤروي-ن-ة أان ""ت-ك-ر Ëشس-اف-ية
بؤذراع وسسيد علي كؤيرات يحؤي رمزية اذ
يأاتي تزامنا مع الذكرى اÿمسس ÚلسستقÓل
ا÷زائ-ر ف-أاردن-ا ب-ذلك أان ن-ك-رم شس-خصس-يتÚ
لب-داع م-ن أاج-ل اسستقÓل
ن-اضس-ل-ت-ا ب-ال-ف-ن وا إ
ا÷زائر"".
وقد كرمت بلدية سسيدي اﬁمد ‘ السسنؤات
الفارطة ك Óمن اıرج عمار العسسكري سسنة
 2011وال-ف-ن-ان ال-ف-ق-ي-د خليفي احمد 2010
واŸمثل الراحل العربي زكال  2009واŸطرب
عبد اÛيد مسسكؤد  2008واŸسسرحي ﬁمد بن
ق--ط-اف  2006واŸؤسس-ي-ق-ار ال-راح-ل شس-ريف
قرطبي .2005

يعد الثالث خÓل العام ا÷اري

إŸشسـ ـ ـÎي يتع ـ ـ ـ ـ ـام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع إلكعب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة إŸشس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

ق--ال م-اج-د اب-ؤ زاه-رة رئ-يسس
ا÷معية الفلكية بجدة أان سسماء
مكة اŸكرمة تشسهد صسباح اليؤم
السس--بت ت-ع-ام-د ك-ؤكب اŸشسÎي
ع--ل--ى ال--ك--ع--ب-ة اŸشس-رف-ة وه-ؤ
ال-ت-ع-ام-د ال-ثالث للكؤكب خÓل
ال-ع-ام ا÷اري ‘ ظ-اه-رة ف-لكية
غ Òمشساهدة بالع ÚاÛردة.
وق-ال أاب-ؤ زاه-رة ‘ تصس-ري-حات،
لغ-ن-ي-ة
نشس--ط م--ايسسÎو ا أ
ا÷زائ-----ري----ة ال----ن----اط----ق----ة
لم--ازي--غ--ي--ة ل--ؤن--يسس آايت
ب---ا أ
لرب-ع-اء
م--ن-قÓ-ت سس-ه-رة ي-ؤم ا أ
باŸلعب البلدي ""أاوكيل رمضسان""
Ÿدينة تيزي وزو حف ÓكبÒا ‘
إاط-ار الÈن-ام-ج اÿاصس ب-إاحياء
ل-ي-ا‹ شس-ه-ر رمضس-ان اŸسسطر من
طرف دار الثقافة.
¯ ق/و
وكعادته أامتع ابن قرية ""إايغيل
ب--ؤام-اسس"" ﬁب-ي-ه خÓ-ل ح-ف-ل
ف-ن-ي ج-لب إال-ي-ه جمهؤرا غفÒا
ي-تشس-ك-ل ‘ م-ع-ظمه من عائÓت
ت----ؤج---هت إا ¤اŸل---عب Ãج---رد
الن--ت--ه--اء م--ن ت--ن--اول وج-ب-ة
لفطار.
ا إ
وق-د اسس-ت-غ-رق ا◊ف-ل سس-اع-تÚ
ونصس--ف--ا ق--دم خÓ-ل-ه-ا ال-ف-ن-ان
›م-ؤع-ة م-ن أاغ-ان-يه الشسهÒة
ع-ل-ى غ-رار ""م-اتشسي دا سسكؤتي""
(لسست كشس--اف--ا) راف-ق-ه ‘ أادائ-ه-ا
ابنه جعفر بالعزف على الناي.
و‘ ح---دود السس---اع--ة ا◊ادي--ة
عشسرة صسعد الفنان الشساعر فؤق
اŸنصس--ة ال--ت--ي “ت ت--ه--ي-ئ-ت-ه-ا

أامسس ،إان اŸشسÎي سس--ؤف يشس-رق
‘ سس-م-اء م-ك-ة اŸك-رم-ة السس-اعة
 1:06ف-ج-ر السس-بت ب-ال-ت-ؤقيت
اÙل-ي ل-لسس-ع-ؤدي-ة ب-ع-د شس-روق
ال-ق-مر بـ 44دق-ي-قة وسسيÓحظ
Óف-ق ال-غ-رب-ي لسسماء
ال-راصس-د ل -أ
اŸم--ل-ك-ة وق-ب-ل شس-روق الشس-مسس
ان--ت-ظ-ام ال-ق-م-ر ال-ذي سس-ي-ك-ؤن
مضساء بنسسبة  ‘ 37اŸائة ‘ مثلث

سسماوي مع ‚م ""الدبران"" بلؤنه
لحمر الدامي وكؤكب اŸشسÎي
ا أ
لب-يضس وا ¤أاعلى يسسار
ب-ل-ؤن-ه ا أ
ل ‚ؤم الÌيا.
 Óأ
القمر سستت أ
وأاضساف أانه من اŸفضسل اسستخدام
م-ن-ظ-ار ث-ن-ائي العينŸ Úشساهدة
لضساءة اŸدن التي
الÌيا ،نظرا إ
ت-ؤؤث-ر ‘ رؤوي-ت-ه-ا بالع ÚاÛردة
مؤضسحا انه تزامنا مع ذلك يقع

نشسط حف ÓكبÒا
بتيزي وزو

آإيت منقÓت Áتع
جمهوره
ب-----أارضس-----ي-----ة اŸل----عب وزودت
بشس--اشس--ت Úك--بÒت ،Úل-ت-م-كÚ
ا÷م--ه--ؤر م-ن م-ت-اب-ع-ة ا◊ف-ل
والتؤاصسل مع الفنان الذي بعد
–ية خفيفة دعا ا◊ضسؤر دون
ان--ت--ظ--ار ا ¤السس-ف-ر م-ع-ه عÈ
الزمن وسسط أاجؤاء احتفالية.
واسس--ت-ه-ل آايت م-ن-قÓ-ت ا◊ف-ل
بأاغنية ""دوح"" التي تصسؤر قرى
منطقة القبائل اŸتؤاجدة بقمم
للئ
اŸرتفعات وكأانها ›مؤعة آ

ع-ق-د م-ع-ل-ق ب-دون خيط برأاسس
ا÷بل.
لغا Êالتي قدمها
وقد تناولت ا أ
باŸناسسبة مؤاضسيع متنؤعة مثل
ل⁄
لم--ل وا أ
ا◊ب والسس---ل--م وا أ
واŸن----ف----ى إال أان ا◊ب ي---ظ---ل
م--ؤضس-ؤع-ه اŸفضس-ل ح-يث غ-ن-ى
آايت م----غÓ----ت «ت----اف----راسست""
(ال---رسس---ال---ة) و«أاور اسس--ج--ا"" (ل
ت-ف-ارق-ن-ي) و«اغؤفنان طايري""
(ح-----زن ا◊ب) وغÒه-----ا م----ن

ال-ق-م-ر واŸشسÎي وال-زهرة على
ال-ت-ؤا‹ ‘ اسس-ت-ق-ام-ة واح-دة ‘
واح----د م---ن أاج---م---ل اŸن---اظ---ر
السس-م-اوي-ة ال-ت-ي ت-رصس-د خÓل
شسهر رمضسان اŸبارك.
وأاضساف ابؤ زاهرة انه يتبع ذلك
شس-----روق الشس-----مسس السس----اع----ة
اÿامسس--ة و 57دق-ي-قة صسباحا
وم---ع ان---تشس---ار ضس---ؤء الشس--مسس
يختفي كؤكب اŸشسÎي مع سسائر
لج-رام السس-م-اوي-ة ول-ن ت-ع-ؤد
ا أ
مشساهده بالع ÚاÛردة.
وبعد انقضساء سساعة و 45دقيقة،
يصسل كؤكب اŸشسÎي إا ¤نقطة
ال-ت-ع-ام-د م-ع ال-ك-ع-ب-ة اŸشس-رف-ة
السس-اع-ة السس-اب-ع-ة و 42دقيقة
و 36ثانية صسباحا حيث سسيكؤن
ع--ل--ى ارت-ف-اع  89درجةو59
دق-ي-ق-ة و 27ث-ان-ي-ة والزاوية
الفاصسلة ب ÚاŸشسÎي والشسمسس
 67درجة ‘ ،ظاهرة فلكية غÒ
مرصسؤدة( .وا)
لغ---ا Êال---ت--ي Œاوب م--ع--ه--ا
ا أ
م----راه----ق---ؤ السس---ت---ي---ن---ي---ات
والسس-ب-ع-ينيات .وبعد اسسÎاحة
قصسÒة سس--ل--م خÓ--ل--ه--ا م--دي-ر
الثقافة السسيد ولد علي ا◊اج
ب--رن--ؤسس--ا ل--ل-ف-ن-ان ،واصس-ل آايت
منقÓت تنشسيط ا◊فل بتقدË
أاغ-ن-ي-ة ""آاك-ا ام-ي"" (هكذا يا بني)
وال-ت-ي ي-قدم من خÓلها نصسائح
ي-ن-ب-غ-ي لب-ن-ه ات-ب-اعها ليصسبح
ح-ك-ي-م-ا وهي مأاخؤذة من كتاب
لمŸ ""Òكيافيل صساحب حكمة
""ا أ
(ال---غ---اي---ة تÈر ال---ؤسس---ي---ل--ة)
لسس--ؤد"" ل-ل-ك-اتب
لح--م--ر وا أ
و«ا أ
سس-ت-ان-دال .ك-م-ا ق-دم ال-ف-ن-ان
أاغ---ن--ي--ة ""سس--ف--اوا"" (ذك--ري--ات)
ي--ت--ع-رضس م-ن خÓ-ل-ه-ا ل-ثÓ-ث
أاح--داث ‘ ح--ي-ات-ه و ح-ي-اة ك-ل
لمر بأاول لقاء
ال-بشس-ر وي-تعلق ا أ
حب وفقدان صسديق والزواج.
واخ----ت---ت---م ا◊ف---ل ‘ ح---دود
ال--ؤاح-دة وال-نصس-ف م-ن صس-ب-اح
ال--ي--ؤم ب--أاغ--ن--ي-ة ""آاي-ا ف-ي-ؤاك""
(الÈوق) وه------ي أاغ------ن-----ي-----ة
ف-ؤل-ك-ل-ؤري-ة تؤؤديها ›مؤعات
صسؤتية نسسؤية ‘ ا◊فÓت.

ا◊ديث ع---ن م---ه---زل---ة اŸشس---ارك--ة
ا÷زائ--ري--ة ‘ أال--ع--اب ل--ن-دن ،ه-ذه
اليام ،له طعم خاصس ومر ‘ آان واحد
وم--ن ح--ق أاي ج--زائ-ري م-ه-م-ا ك-انت
صسفته أان يخؤضس ‘ هذا اÙؤر كما
يشس--اء ،م--ادامت ال--ف--رصس--ة م-ؤات-ي-ة
وم---ادام أاه---ل الخ---تصس---اصس وا◊ل
وال-رب-ط ق-د ن-ام-ؤا على إا‚از العداء
تؤفيق ﬂلؤ‘ ،وÿصسؤا إا‚ازاتهم ‘
ذه-ب-ي-ة ه-ذا ال-ن-ج-م ال-ذي م-ا اظ-ن-ه
سسيقبل بان يكؤن الشسجرة التي تغطي
الغابة ،فهؤ ايضسا له ما سسيبؤح به ‡ا
ي--ث-ق-ل صس-دره ،ورÃا سس-ي-أات-ي ال-ي-ؤم
ال-ذي سسÒوي ف-ي-ه-ا قصس-ة ›ده وما
هي اŸعؤقات التي وضسعت ‘ مضسماره
ل-ك-ب-ح ط-م-ؤح-اته ..ولعل اول سسؤؤال
Áكن طرحه على اهل الختصساصس
‘ ال--ؤزارة وال–ادي-ات اŸت-خصسصس-ة
و‘ اللجنة الوŸبية ا÷زائريةŸ ،اذا
ي--ت--ك--رر سس--ي-ن-اري-ؤ الخ-ف-اق ،وŸاذا
يسس-كت ه-ؤؤلء ع-ل-ى واق-ع ري-اضس-ت-ن-ا
اÎŸدي؟
و‘ اعتقادي أان الجابة على هذين
السسؤؤال ،Úلن تكؤن سسؤى ذر للرماد ‘
ال---ع---ي--ؤن ،ط--اŸا أان وزارة الشس--ب--اب
والرياضسة لن تقؤى على وضسع يدها
على ا÷رحÃ ،عنى انها لن تسستطيع
ﬁاسسبة اŸقصسرين الذين عؤدونا
على العزف على ورقة السستقÓلية
لي اج-راء Áسس-ه-م
ع-ن-د ت-ع-رضس-ه-م أ
ح--ت--ى ول--ؤ ك--ان م--ن ب--اب اŸصس-ل-ح-ة
العامة.
ول شسك انه إاذا عجزت الؤصساية عن
وقف عبث ال–اديات التي أاخفقت
‘ اوŸبياد لندن و– ⁄اسسبها وتطلب
م--ن--ه--ا تÈي--ر مÓ--بسس--ات اخ-ف-اق-ات
‡ث-ل-ي-ه-ا وتكشسفهم امام الراي العام،
ف-الك-ي-د ان-ن-ا سس-ن-ظل ندور ‘ حلقة
م-ف-رغ-ة وك-ال-ع-ادة ن-بحث عن كبشس
ف-داء ي-ع-ف-ي ال-ؤصس-اي-ة م-ن مسس-اءل-ة
ه---ؤؤلء ويÎك ا◊ري---ة اŸط---ل--ق--ة
Ÿسس-ؤؤو‹ ال–ادي-ات ال-فاشسلة للبحث
عن اÈŸرات التي تعفيهم من –مل
مسس--ؤؤول--ي--ة ال--ع-بث ال-ذي عشس-ن-اه ‘
السس---ب---اح---ة وا÷ي--دو واŸصس--ارع--ة
ب--أان--ؤاع-ه-ا اıت-ل-ف-ة وك-ذا اÓŸك-م-ة
وغÒه-ا م-ن ال-ري-اضس-ات التي كان لنا
فيها فيما مضسى ›د ناصسع.
ان ال--ق--ؤل ب-ان اÓŸك-م-ة ا÷زائ-ري-ة
ظ--ل--م--ه--ا ا◊ك--ام وان ا÷ي-دو ذهب
ضسحية سسؤء تقدير طاولة التنقيط،
وأان الطائرة النسسؤية فقدت اجنحتها
‘ ب-اريسس م-ع فضس-ي-ح-ة السس-رق-ة وان
ال-دراج-ات واج-ه-ت-ه-ا ب-عضس اŸشس-اكل
اللؤجيسستكية ‘ لندن ،هي ‘ الؤاقع
ن--غ--م--ة غ Òم--ق--ن--ع-ة ل-ل-راي ال-ع-ام
لننا ندرك بأان
الرياضسي على القل ،أ
مسسؤؤو‹ اÓŸكمة  ⁄يحتاطؤا مثلما
ي-ف-ع-ل ال-ك-ب-ار ،ك-م-ا ندرك ايضسا بأان
مسس-ؤؤو‹ ا÷ي-دو  ⁄يسس-ت-ف-ي-دوا م-ن
Œارب اŸاضس---ي ،ب---دل---ي---ل أان ال--ذي
سسمعناه من بطلتهم صسؤرايا حداد فيه
ال-ك-ث Òم-ن السس-خ-افة والضسحك على
ذقؤن الناسس ،حينما –دثت عن سسؤء
التحضس. Ò
إان ما نأامله من اŸسسؤؤول Úالفاشسل ،Úان
ي--ب--ت--ع--دوا او ي-رف-ع-ؤا اي-دي-ه-م ع-ن
ال---ري---اضس---ة ا÷زائ--ري--ة ،ويÎك--ؤا
غÒهم ليتعلمؤا من هذه الخطاء،
ح-ت-ى ن-ح-اف-ظ ع-ل-ى إا‚ازات أام-ث-ال
لبطال
تؤفيق ﬂلؤ‘ الذي يذكرنا با أ
ال-ذي-ن أا‚ب-ت-هم ا÷زائر ‘ الرياضسة
أامثال نؤرالدين مرسسلي وغÒهم .

سسيدي بلعباسس

إسسبانية تعتنق إإلسسÓم

لولÃ ،دي-ري-ة
اع--ت-ن-قت ،ن-ه-ار أامسس ا أ
الشس--ؤؤون ال--دي--ن--ي-ة والوق-اف ل-ؤلي-ة
لسسبانية ماريا خؤسسي
سس-ي-دي ب-ل-عباسس ا إ
كروسسؤ كاميلؤ البالغة من العمر  44سسنة
لسسÓ-م ح-يث ن-ط-قت ب-الشس-هادت Úأامام
ا إ
‡ثل Úعن جمعيات دينية وخطيبها.
وأاظ--ه--رت م-اري-ا رغ-ب-ت-ه-ا الشس-دي-دة ‘
لسسÓ-م-ي وال-ت-ف-ق-ه ‘
اع-ت-ن-اق ال-دي-ن ا إ
ت-ع-ال-ي-م دي-ن-ن-ا ا◊ن-ي-ف مباشسرة بعدما
لسسÓم يحفظ كرامة وحقؤق
أادركت أان ا إ
لخ-رى وذلك
اŸرأاة ب-خÓ-ف ال-دي-ان-ات ا أ
بعد فهمها Ÿعا Êسسؤرة النسساء التي قام
بÎج-م-ت-ه-ا خ-طيبها الذي تعرفت عليه
عن طريق الشسبكة العنكبؤتية .
¯ب ،خÒة

